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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Нафтогазова промисловість є енергетичною основою для 

стабільного економічного та соціального розвитку держави. Однак, останнім часом 

вектор її впливу на економічний і соціальний розвиток держави змінився: якщо ще 

10-15 років тому обсяги споживання природного газу промисловими споживачами 

значно переважали обсяги споживання цього енергоносія в побуті, то зараз 

спостерігається тенденція збільшення об’ємів споживання газу в побутовому 

секторі. В зв’язку з цим важливою є проблема підвищення точності обліку газу 

побутовими лічильниками, які, в переважній більшості, не обладнані засобами 

корекції температури газу і в яких зовсім відсутні компенсатори його абсолютного 

тиску.  

Поряд з цим підвищення точності обліку природного газу залишається вкрай 

важливим та потрібним і в традиційних галузях національного господарства, так 

якщо на промислових підприємствах облік газу ведеться вимірювальними 

комплексами у складі лічильника та електронного коректора об’єму газу і коректори 

та лічильники метрологічно забезпечені чинною нормативною та методичною 

документацією (ДСТУ EN 12261:2006, ДСТУ EN 12480:2006 і ДСТУ EN 12405:2006), 

то метрологічне забезпечення вимірювальних комплексів загалом взагалі відсутнє, 

як технічна база для їх калібрування (повірки) та атестації, так і нормативні 

документи.  

Аналогічна ситуація із програмним забезпеченням обчислювальних 

компонентів робочих еталонів об’єму та об’ємної витрати газу та електронних 

коректорів і обчислювачів об’єму газу. 

Таким чином, вирішення проблеми раціонального використання природного 

газу може бути досягнуте тільки шляхом розроблення комплексу нормативних та 

технічних заходів щодо забезпечення високої точності та вірогідності обліку газу. 

Питання вимірювань та обліку природного газу стають дедалі актуальнішими 

у зв'язку зі зростанням ціни на газ, збільшенням кількості учасників газового ринку, 

необхідністю підвищення відповідальності за проведення розрахунків за спожитий 

газ.  

На важливості вирішення проблеми раціонального використання природного 

газу неодноразово акцентувалася увага в ряді Законів та Постанов директивних 

органів України, зокрема: в Законі України „Про енергозбереження” та Постанові 

Кабінету Міністрів України „Про затвердження Концепції створення єдиної системи 

обліку природного газу”, головна мета якої – забезпечення високого рівня 

достовірності вимірювань об'єму та витрати газу під час його видобування, 

транспортування, зберігання та споживання, удосконалення системи обліку газу на 

всіх її рівнях та забезпечення ефективності його використання. 

Концепція визначає необхідність заміни застарілих засобів вимірювальної 

техніки (ЗВТ) на промислових та комунальних підприємствах автоматизованими 

вимірювальними комплексами на базі лічильників газу в комплекті з автоматичними 

коректорами об'єму газу, що вимагає вдосконалення метрологічного забезпечення, в 

тому числі засобів та методик повірки, даних вимірювальних комплексів. Для 

зменшення втрат газу в побуті Концепцією передбачається запровадження 
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коригування показів побутових лічильників газу при вимірюванні об'єму 

природного газу залежно від його тиску і температури навколишнього середовища. 

Концепцією також передбачається постійна співпраця з провідними метрологічними 

центрами країн Європи та США у питаннях, пов'язаних із створенням єдиної 

системи обліку газу, зокрема, звіряння національних еталонів об'єму та об'ємної 

витрати газу.  

Значний вклад у розробку метрологічного забезпечення ЗВТ об’єму та об’ємної 

витрати газу внесли українські та закордонні вчені. Однак, не дивлячись на те, що в 

своїй більшості їхні роботи характеризуються фундаментальністю досліджень 

проблем метрологічного забезпечення вимірювань, вони практично не розкривають 

питань метрологічного забезпечення вимірювання об’єму та об’ємної витрати 

природного газу в умовах експлуатації. 

Дана дисертаційна робота присвячена вирішенню цих питань – 

метрологічному забезпеченню вимірювань та обліку природного газу в умовах 

експлуатації. 

Таким чином, наведене вище дозволяє зробити висновок про те, що проблема 

розвитку метрологічного забезпечення вимірювання об’єму та об’ємної витрати 

природного газу відповідними ЗВТ в умовах їх експлуатації, включаючи всі її 

аспекти від розроблення і метрологічних досліджень еталонів та робочих ЗВТ 

вказаних фізичних величин до вдосконалення та актуалізації чинних нормативних 

документів у цій сфері вимірювань, є актуальною для України, а її вирішення 

розв’язує важливу науково-прикладну проблему. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Основні 

розділи роботи склали дослідження, виконані за тематикою ПВНЗ Івано-

Франківського університету права імені Короля Данила Галицького в рамках теми 

„Метрологічне забезпечення єдності вимірювань об’єму та об’ємної витрати газу в 

умовах експлуатації” (2011-2014 рр., відповідальний виконавець). 

Поряд з цим до роботи включені дослідження, які проводилися автором в 

Державному підприємстві „Івано-Франківському регіональному науково-

виробничому центрі метрології, стандартизації та сертифікації” (ДП „Івано-

Франківськстандартметрологія”) при виконанні наступних держбюджетних 

науково-дослідних робіт в якості відповідального виконавця:  

- „Державна програма розвитку еталонної бази на 2006-2010 роки” (2006-   

2007 рр., ДРН 0106U006782, ДП «Івано-Франківськстандартметрологія»); 

- „Забезпечення відтворення та зберігання одиниць вимірювань державним 

спеціальним еталоном одиниць об’єму та об’ємної витрати газу” (2001-2007 рр., 

ДРН 0107U005916, ДП «Івано-Франківськстандартметрологія»); 

- „Виконання заходів із забезпечення збереження та функціонування 

Державного спеціального еталона одиниць об’єму та об’ємної витрати газу, що 

становить національне надбання” (2005-2007 рр., ДРН 0107U005917, ДП «Івано-

Франківськстандартметрологія»); 

- „Проведення досліджень з визначення ступеня еквівалентності державного 

еталона одиниці об’єму та об’ємної витрати газу за процедурою міжнародних 

звірень” (2006-2007 рр., ДРН 0107U005921, ДП «Івано-Франківськстандарт-

метрологія»). 
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Автор був відповідальним виконавцем від України у робочих групах з 

виконання наступних міжнародних проектів: 

- Международные сличения в области расхода и объема газа „Обеспечение 

сличения испытательных установок для поверки мембранных бытовых 

газосчетчиков в диапазоне расхода (0,12-10) м
3
/ч” (проект Євро-Азійської 

співдружності державних метрологічних установ (КООМЕТ) № 219/Sk-00/А); 

- Международные сличения в области расхода и объема газа „Обеспечение 

сличения испытательных установок для поверки промышленных газосчетчиков в 

диапазоне расхода (100-1000) м
3
/ч” (проект КООМЕТ № 219/Sk-00/В). 

Окремі розділи роботи склали дослідження, виконані за госпдоговірною 

тематикою ПВНЗ „Галицька Академія” в рамках договору № Н01-11 з ІВФ „Темпо” 

на створення (передачу) науково-технічної продукції по темі: „Розроблення 

комплекту програмної і експлуатаційної документації та проведення випробувань 

програмних засобів еталонних повірочних установок” (2010-2011 рр.,  керівник 

теми). 

Мета і задачі дослідження полягають у розвитку наукових основ 

метрологічного забезпечення  експлуатації засобів вимірювань об’єму та витрати 

газу, розробленні нових та вдосконаленні існуючих методів і засобів вимірювання 

цих величин, впровадженні отриманих результатів у метрологічну практику України 

при вирішенні проблеми раціонального використання паливно-енергетичних 

ресурсів. 

Для досягнення зазначеної мети у роботі поставлені такі задачі:  

- провести аналіз існуючої системи забезпечення єдності вимірювань об’єму та 

витрати газу в Україні з метою конкретизації напрямів розвитку нормативно-

методичних, науково-технічних та організаційних основ метрологічного 

забезпечення вимірювання об’єму та витрати природного газу при експлуатації 

засобів вимірювань цих фізичних величин; 

- провести дослідження з визначення кореляційних зв’язків між обсягами 

споживання природного газу з іншими  енергоносіями в побутовому секторі, що 

дозволить оцінити його втрати у випадку відсутності лічильників газу; 

- провести теоретичні дослідження шляхів зменшення втрат газу та розробити 

методологію оцінки впливу параметрів будинкових газопроводів на обліковані 

об’єми природного газу побутовими лічильниками, що дозволить підвищити 

точність та достовірність вимірювання об’ємів газу та мінімізацію похибок при його 

обліку; 

- виконати дослідження з визначення кореляційних зв’язків між 

середньомісячними значеннями атмосферного тиску та температури природного 

газу, що може послужити основою для розробки методик здійснення корекції 

показів ЗВТ обліку природного газу в умовах їх експлуатації; 

- вдосконалити метрологічне забезпечення обчислювальних компонентів 

робочих еталонів об’єму та об’ємної витрати газу і сформувати бюджет їх похибок; 

- розробити нові принципи побудови та вдосконалити існуючі робочі еталони та 

ЗВТ об’єму та об’ємної витрати газу, конструкція яких дозволила б зменшити їх 

додаткові похибки, і на цій основі розвинути теорію метрологічного забезпечення 

лічильників та вимірювальних комплексів об’єму газу; 
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- розвинути методологію прогнозного моделювання метрологічних 

характеристик еталонних та промислових лічильників газу, що дасть можливість 

оцінити динаміку зміни стабільності їх метрологічних характеристик; 

- вдосконалити організаційні заходи метрологічного забезпечення  експлуатації 

ЗВТ об’єму та витрати газу; 

- вдосконалити методи визначення складових похибок робочих еталонів і ЗВТ 

об’єму та витрати газу, на основі теоретичних досліджень фізичних процесів, що 

протікають в цих засобах вимірювань, що дасть змогу підвищити точність 

вимірювання об’єму газу цими приладами; 

- розробити напрямки вдосконалення методологій діагностування побутових 

лічильників газу, що дасть змогу контролювати метрологічні характеристики цих 

ЗВТ впродовж міжповірочного інтервалу. 

Об’єктом дослідження є процес забезпечення єдності вимірювання при 

експлуатації ЗВТ об’єму та витрати природного газу. 

Предметом дослідження є науково-технічні, нормативно-методичні, 

нормативно-правові та організаційні основи метрологічного забезпечення 

експлуатації засобів вимірювань об’єму та витрати природного газу.  

Методи досліджень, що покладені в основу роботи, базуються на використанні 

методів математичного моделювання фізичних процесів у робочих еталонах об’єму 

та витрати газу на базі основного рівняння стану реального газу, методів 

імітаційного моделювання на ПЕОМ. Математичне моделювання складових 

похибок робочих еталонів і їх програмного забезпечення та побудова їх 

метрологічних моделей базуються на теоріях похибок, імовірності із застосуванням 

методу структурного аналізу компонентів похибок і імовірнісних методів сумування 

складових похибки вимірювання. 

Експериментальні дослідження засобів вимірювань об’єму та витрати газу і 

узагальнення результатів здійснювалися із застосуванням теорії вимірювань та 

планування експерименту, логіко-статистичного моделювання, математичної 

статистики і теорії імовірності, методів числової обробки результатів експериментів. 

Методологічну основу методів дослідження складає системний підхід при 

вирішенні проблеми забезпечення єдності вимірювань об’єму та витрати 

природного газу на базі аналізу і вдосконалення науково-технічних, нормативних та 

організаційних аспектів вимірювання при експлуатації цих ЗВТ. 

Наукова новизна одержаних результатів. 
1. Вперше одержано математичну модель для оцінки впливу параметрів 

будинкових газопроводів на обліковані об’єми природного газу побутовими 

лічильниками на основі електротермічної аналогії потоку газу, яка дає можливість 

оцінити нераціональні втрати природного газу ще на стадії проектування 

будинкових систем газопостачання. 

2. Вперше одержано метрологічну модель обчислювальних компонентів 

еталонів одиниць об’єму та об’ємної витрати газу, що є основою при розробці 

методичних документів для визначення метрологічних характеристик 

обчислювальних компонентів державного первинного та вторинних і робочих 

еталонів об’єму та витрати газу. 

3. Вперше одержано та обґрунтовано принцип створення, розроблене 
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методичне забезпечення робочих еталонів еквівалентного рідинно-газового 

заміщення та запропоновані наукові аспекти розвитку повірочних схем, завдяки 

яким створюється можливість отримувати одиницю об’єму та витрати газу від 

еталонів об’єму та витрати рідини. 

4. Дістали подальший розвиток методологічні засади прогнозного 

моделювання стабільності характеристик еталонних та промислових лічильників 

газу під час експлуатації, що дає можливість теоретично оцінити динаміку зміни 

метрологічних характеристик цих ЗВТ і забезпечити їх відповідність вимогам 

нормативних документів впродовж міжповірочного інтервалу. 

5. Дістала подальший розвиток організаційна основа метрологічного 

забезпечення перевірки метрологічних характеристик вторинних та робочих 

еталонів, лічильників та витратомірів газу на основі діаграм станів, що дає змогу 

провести звірення ЗВТ об’єму та об’ємної витрати газу, які експлуатуються в 

Україні, з Державним первинним еталоном одиниць об’єму та об’ємної витрати 

газу. 

6. Удосконалені методи визначення складових похибок робочих еталонів та 

лічильників об’єму та витрати газу, на основі теоретичних досліджень фізичних 

процесів, які протікають в цих засобах вимірювань, що дає змогу підвищити 

точність обліку газу цими ЗВТ. 

7. Удосконалено методологію діагностування побутових лічильників газу 

шляхом зміни значень параметрів природного газу, що дає можливість 

контролювати метрологічні характеристики лічильників газу впродовж їх 

міжповірочних інтервалів. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в наступному: 
- впроваджено у метрологічну практику  

٠ ПАТ Івано-Франківський завод „Промприлад” установку для перевірки 

промислових лічильників газу та комплексів лічильник-коректор (діапазон 

відтворюваних витрат від 2,5 м
3
/год до 2500 м

3
/год, границі відносної допустимої 

похибки при вимірюванні об’єму газу 0,33%), експлуатація якої забезпечила 

проведення щорічно з 2011 року періодичної повірки близько 300 вимірювальних 

комплексів газу ЛГ-ОКВГ (акт впровадження від 05.11.2013 р.), 

٠ ІВФ „Темпо” модернізовану перевірочну установку дзвонового типу   

Темпо-1 (діапазон відтворюваних витрат від 0,016 м
3
/год до 10 м

3
/год, границі 

відносної допустимої похибки при вимірюванні об’єму газу 0,15%), експлуатація 

якої забезпечила щорічно, починаючи з 2008 року, періодичну повірку близько 400 

лічильників газу типорозмірів G1,6; G2,5; G4; G6 (акт впровадження від     

10.12.2013 р.), 

٠ ТОВ „Західний інженерно-технічний центр” компенсатор температури газу, 

що забезпечило підвищення точності обліку газу побутовими лічильниками газу до 

4% (акт впровадження від 25.04.2014 р.). 

٠ Державний стандарт ДСТУ 3383:2007 Метрологія. Державна повірочна 

схема для засобів вимірювання об’єму та об’ємної витрати газу (автором здійснено 

оптимізацію повірочної схеми шляхом зменшення ступенів передавання одиниці 

об’єму газу);  

٠ два нормативні документи, які занесені до Державного реєстру України: 
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МДУ 025/03-2006 Метрологія. Установки повірочні дзвонового типу. Типова 

програма та методика державної метрологічної атестації; МПУ 168/03-2006 

Метрологія. Установки повірочні з еталонними лічильниками газу. Методика 

повірки (автором систематизовані методи визначення метрологічних характеристик 

повірочних установок). 

Отримані в роботі наукові результати впроваджені в навчальний процес 

кафедри програмної інженерії, прикладної математики та фізики при викладанні 

дисциплін: 6.060101/3.07 „Метрологія і стандартизація”, 6.060101/3.23 

„Теплогазопостачання та вентиляція”, 6.060101/3.02 „Технічна механіка рідин і 

газу” (довідка про впровадження від 15.09.2014 р.). 

Особистий внесок здобувача.  
Основні положення та результати роботи отримані автором самостійно. Вони 

стосуються розроблення: методології зменшення впливу градієнту температури в 

піддзвоновому просторі на метрологічні характеристики робочих еталонів 

дзвонового типу; методів прогнозного моделювання метрологічних характеристик 

ЗВТ об’єму та витрати газу; методології та метрологічної моделі визначення 

метрологічних характеристик обчислювальних компонентів засобів вимірювань 

об’єму та витрати газу; методології визначення стабільності метрологічних 

характеристик робочих еталонів та лічильників газу; методів удосконалення 

повірочних схем для ЗВТ об’єму та витрати газу, компенсації впливу параметрів 

газу на точність його обліку побутовими лічильниками; теоретичного і 

експериментального обґрунтування запропонованих принципів побудови робочих 

еталонів для забезпечення їх псевдо-динамічного режиму роботи, повірки 

вимірювальних комплексів об’єму газу та робочих еталонів еквівалентного рідинно-

газового заміщення; розвитку організаційної основи метрологічного забезпечення 

реалізації перевірки метрологічних характеристик вторинних та робочих еталонів, 

ЗВТ об’єму та витрати газу на основі діаграм станів; удосконалення методів 

діагностики лічильників газу. 

У роботах, опублікованих у співавторстві, автору належать: розроблення 

математичної моделі для оцінки впливу параметрів будинкових газопроводів на 

обліковані об’єми природного газу побутовими лічильниками [31, 51], встановлення 

наявності кореляційних зв’язків між обсягами споживання енергоносіїв 

(електроенергії, води та природного газу) в побутовому секторі та реалізація 

непрямої оцінки споживання енергоносіїв побутовими споживачами за відсутності 

відповідних лічильників [6, 23], розвиток електротермічної аналогії потоку газу [24], 

розроблення нових принципів побудови робочих еталонів, робочих засобів 

вимірювань об’єму газу та пристроїв компенсації впливу параметрів природного 

газу на точність вимірювання його об’єму [3, 4, 14, 25, 33-37, 55], розроблення 

математичної моделі для визначення поправочних коефіцієнтів від впливу зміни 

абсолютного тиску газу [26], розроблення методики визначення метрологічних 

характеристик обчислювальних компонентів еталонів одиниці об’єму газу [5, 27, 52-

54, 57], розроблення методу визначення абсолютного тиску природного газу на 

основі вимірювань температури повітря навколишнього середовища [28], 

експериментальне визначення впливу наявності програмної та експлуатаційної 

документації на якісні показники програмних засобів [29], розроблення методики 
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зведення балансу витрат газу для газозбутових організацій [30], систематизація 

вимог нормативних документів з оцінки  якісних показників програмного 

забезпечення [41], здійснення оптимізації повірочної схеми засобів вимірювання 

об’єму газу шляхом зменшення ступенів передавання одиниці об’єму газу [38], 

розроблення методик контролю метрологічних характеристик робочих еталонів 

об’єму газу [39, 40], здійснення аналізу вимог чинних нормативних документів до 

вимірювальних комплексів об’єму газу [56]. 

Апробація роботи. Основні результати дисертаційної роботи доповідались і 

отримали позитивну оцінку на 13-ти міжнародних, 2-х всеукраїнських та 2-х звітних 

науково-технічних конференціях, а саме: 

- 6-й міжнародній науково-технічній конференції „Метрологія та 

вимірювальна техніка (Метрологія 2008)”, м. Харків, 2008 р.; 

- 8-й, 10-й, 11-й, 12-й, 13-й  міжнародних науково-технічних конференціях 

„Приладобудування: стан і перспективи”, м. Київ, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014 рр.; 

- міжнародній проблемно-науковій міжгалузевій конференції „Інформаційні 

проблеми комп’ютерних систем, юриспруденції, енергетики, економіки, 

моделювання та управління (ПНМК-2012))”, м. Бучач, 2012 р.; 

- 7-й, 9-й міжнародних науково-практичних конференціях „Спецпроект: 

Аналіз наукових досліджень”, м. Рівне-Київ-Дніпропетровськ, 2012, 2014 рр.; 

- 8-й, 9-й міжнародній науково-практичній конференції „Альянс наук: вчений-

вченому”, м. Рівне, 2013, 2014 рр.; 

- 9-й міжнародній науково-практичній конференції „Наука в інформаційному 

просторі”, м. Дніпропетровськ, 2013 р.; 

- 2-й міжнародній науковій конференції „Вимірювання, контроль та 

діагностика в технічних системах (ВКДТС-2013)”, м. Вінниця, 2013 р.; 

- 7-й всеукраїнській науково-технічній конференції „Вимірювання витрати та 

кількості газу”, м. Івано-Франківськ, 2011 р.; 

- всеукраїнській науково-технічній конференції „Інтеграція науки і практики 

як механізм ефективного розвитку сучасного проектування”, м. Івано-Франківськ, 

2013 р.; 

- звітних викладацьких науково-практичних конференціях „Освіта і наука ХХІ 

століття”, м. Івано-Франківськ, 2012, 2014 рр.; 

Матеріали роботи доповідались на звітних конференціях ПВНЗ „Галицька 

Академія” впродовж 2007-2011 рр. та ПВНЗ Івано-Франківський університет права 

імені Короля Данила Галицького впродовж 2011-2014 рр. 

Публікації. Основні результати дисертації викладені у 57 публікаціях, у 

тому числі: в 1 монографії, в 30 наукових працях (із них 16 одноосібних), із яких 25 

опубліковано у виданнях, що входять до Переліку наукових фахових видань 

України та 5 в закордонних спеціалізованих періодичних наукових виданнях, з них 9 

внесені до міжнародних наукометричних баз (IET Inspec (Англія), Index Copernicus 

(Польща), РИНЦ (Росія)), в 1 Національному стандарті України, в 2 нормативних 

документах України в галузі метрології, в 1 навчальному посібнику з грифом МОН 

та у 16 публікаціях  (із них 9 одноосібних) за матеріалами праць міжнародних, 

всеукраїнських та звітних науково-технічних конференцій. 

Результати роботи захищені 6 патентами України (із них 1 одноосібний). 
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Структура та обсяг роботи. Робота складається зі вступу, шести розділів, 

висновків та додатків. Матеріали викладені на 310 сторінках; робота містить           

48 таблиць, 84 рисунки, з них 1 на окремому аркуші, список використаних джерел з 

183 найменувань на 25 сторінках та 7 додатків на 17 сторінках. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми, сформульовано мету та задачі 

досліджень, показано зв’язок дисертації з науковими програмами та планами, 

визначено об’єкт та предмет дослідження, наукову новизну, практичну цінність та 

особистий внесок здобувача в одержаних результатах, подано відомості про їх 

публікацію, апробацію та впровадження. 

У першому розділі здійснений аналіз сучасного стану і тенденції розвитку 

метрологічного забезпечення вимірювання об’єму та об’ємної витрати природного 

газу: розглянуто стан нормативного забезпечення, нормативно-правові акти, 

організаційні заходи забезпечення єдності вимірювань та напрями розвитку цього 

виду вимірювань. 

На основі аналізу сучасного стану і тенденцій розвитку метрологічного 

забезпечення експлуатації засобів вимірювання об’єму та витрати природного газу  з 

метою підвищення точності його обліку можна сформувати такі узагальнення та 

обґрунтування завдань досліджень: 

– необхідно вдосконалити нормативно-методичну, науково-технічну та 

організаційну основи, натомість, нормативно-правова основа є достатньо 

забезпечена нормативно-правовими актами. У зв’язку з цим обґрунтованою стає 

необхідність розроблення методичних документів;  подальшого дослідження 

теоретичних основ функціонування робочих еталонів об’єму та витрати природного 

газу, зокрема, шляхом математичного моделювання в них фізичних процесів з 

метою вдосконалення існуючих і розроблення нових принципів побудови 

повірочних установок для досягнення підвищення їх точності в реальних умовах 

експлуатації; розроблення нових актуалізованих схем організаційного забезпечення 

для складання графіків повірки робочих еталонів та робочих засобів вимірювань 

об’єму газу; 

- необхідність проведення досліджень з визначення кореляційних зв’язків між 

обсягами споживання різних енергоносіїв в побутовому секторі обумовлена 

недостатньою обґрунтованістю тарифів для споживачів у випадку відсутності 

лічильників газу, що дозволить точніше визначати обсяги споживання та втрати 

природного газу; 

- актуальність подальших теоретичних та експериментальних досліджень 

впливу параметрів будинкових газопроводів та природного газу на метрологічні 

характеристики ЗВТ об’єму газу в експлуатаційних умовах обґрунтовує розроблення 

методологій усунення чи зменшення їх впливу; 

- потреба вдосконалення наукових, технічних і метрологічних аспектів 

методологій виконання вимірювань ЗВТ об’єму та об’ємної витрати газу в умовах 

відмінних від тих, за яких були визначені їхні метрологічні характеристики, 

зумовлена тим, що вони піддаються державному метрологічному контролю в 

лабораторних умовах, а в експлуатаційних умовах зазнають дії впливових факторів.  
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Практична реалізація цих завдань з метою забезпечення єдності вимірювань 

потребує розроблення і впровадження відповідної нормативної бази, а також 

зменшення додаткових похибок робочих еталонів та ЗВТ об’єму природного газу; 

- необхідність термінового дослідження складових похибки, обумовлених 

обчислювальними засобами та розроблення відповідних методологій і нормативних 

документів зумовлена відсутністю в чинних методичних документах методів та 

порядку здійснення метрологічної атестації і повірки обчислювальних компонентів 

еталонів об’єму та витрати газу; 

- необхідність діагностики метрологічних характеристик засобів 

витратовимірювальної техніки протягом міжповірочного інтервалу та розроблення 

ефективних методологій здійсенення повірки еталонів і лічильників газу виникає із-

за неможливості охоплення повіркою існуючого парку цих ЗВТ; 

- необхідність оцінки динаміки зміни стабільності метрологічних 

характеристик еталонних та промислових лічильників газу потребує розроблення 

методології прогнозного моделювання їх метрологічних характеристик. 

У другому розділі охарактеризовані основні напрями удосконалення системи 

забезпечення єдності вимірювань об’єму та витрати природного газу та 

сформульована методологія проведення дисертаційного дослідження (рис. 1). 
 

 
Рисунок 1 – Структурна схема удосконалення системи забезпечення єдності 

вимірювань об’єму газу в Україні 
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В розділі сформульовані нормативні вимоги до метрологічних характеристик 

вимірювальних комплексів об’єму та витрати газу, які, як правило,  реалізуються на 

основі лічильників газу та коректорів (обчислювачів) об’єму газу. Акцентовано 

увагу на те, що вимоги до метрологічних та технічних характеристик ЗВТ об’єму та 

витрати газу наводяться в одних нормативних документах, до коректорів – в інших, 

а нормативний документ, який встановлював би вимоги до вимірювального 

комплексу в цілому, на даний час, в Україні відсутній. Для вирішення цього 

нонсенсу розроблено методологію визначення похибки вимірювальних комплексів, 

яка полягає в наступному. 

Для кожного вимірювання за певних значень витрат, які вказані в 

експлуатаційній документації, обчислюють значення об’єму V , приведеного до 

стандартних умов, що пройшов через  вимірювальний комплекс, за формулою: 
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де eV  – об’єм газу, відтворений робочим еталоном, м
3
; ep  і eT  – тиск і температура 

робочого середовища в робочому еталоні, відповідно, Па та К; 101325c p  Па і 

15,293c T К – тиск і температура газу за стандартних умов, відповідно. 

Границі невилученої систематичної похибки (НСП) вимірювального 

комплексу 
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де 
eV , 

ep , 
eT  – похибки вимірювальних каналів робочого еталону, визначені при їх 

атестації; 
eVS , 

epS , 
eTS  – СКВ результатів вимірювань об’єму eV , тиску ep  і 

температури eT , відповідно, контрольного об’єму газу, відтвореного робочим 

еталоном; 
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  – коефіцієнти впливу, що є похідними об’єму по змінних 
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Відносну похибку вимірювального комплексу обчислюють за формулою: 
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Визначені за формулою (5) границі допустимої відносної похибки 

вимірювальних комплексів наведені в табл. 1. 
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Таблиця 1 – Границі допустимої похибки вимірювальних комплексів об’єму та витрати 

газу 

Витрата газу Vq  Границі допустимої похибки, % 

VtVV qqq min   2,2 

maxVVVt qqq    1,4 

Vtq  – “перехідна” витрата газу, значення якої наводиться в нормативних документах 
 

Показано, що в методичних документах на державну метрологічну атестацію 

та калібрування (повірку) еталонів одиниці об’єму газу наведені методики 

визначення метрологічних характеристик еталонів та давачів, що входять до складу 

цих еталонів, та сумарної їх похибки. Однак, в жодному чинному в Україні 

нормативному методичному документі з метрології не наведено порядок визначення 

впливу на похибку еталонів об’єму та витрати газу алгоритму оброблення даних 

програмного забезпечення, що є прикладним математичним апаратом 

обчислювального компоненту інформаційно-вимірювальної системи еталонів. В 

методичних документах декларується, що повірку обчислювального компоненту 

проводять згідно експлуатаційної документації на еталони. В експлуатаційній ж 

документації методика визначення похибки обчислювального компоненту 

практично відсутня.  

Для усунення цього недоліку в розділі проведено виокремлення 

вимірювальних характеристик з якісних показників програмного забезпечення для 

оцінки впливу цих показників на метрологічні характеристики еталонних 

(повірочних) установок. З номенклатури показників вибрані тільки ті, для яких 

можна визначити числові значення впливу на метрологічні параметри і, в результаті 

цього, визначити похибку обчислювальних компонентів. В результаті виконаних 

досліджень встановлені математичні залежності впливу цих показників на їх 

метрологічні характеристики.  

Знайшла подальший розвиток математична модель електротермічної аналогії, 

на основі якої розроблено методологію зменшення втрат природного газу ще на 

стадії проектування внутрішньо-будинкових газових мереж.  
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В рівняння (6) об’ємна витрата газу vq , що протікає по трубопроводу, по своїй 

фізичній природі аналогічна силі струму I , що протікає по провіднику, чисельник 

дробу e

tt

tt













ж

ж0

log , що описує різницю температур в трубопроводі ( 0t , t  – температура 

газу на початку і кінці газопроводу, відповідно; ж
t  – температура повітря навколо 

газопроводу), аналогічний напрузі U , що виражає різницю потенціалів, знаменник 

дробу tR , що є термічним опором, аналогічний електричному опору R . На основі 

розробленої моделі (6) були проведені теоретичні та експериментальні дослідження, 

результати яких засвідчили, що ще на стадії проектування внутрішньо-будинкових 

газових мереж можна зменшити втрати природного газу на (3-4) %. 
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Проведені дослідження залежності середньомісячних значень тиску 

природного газу від температури повітря навколишнього середовища практично у 

всіх регіонах України. Розроблено метод визначення абсолютного тиску природного 

газу np  на основі вимірювань температури повітря навколишнього середовища nt  в 

залежності від географічної висоти точки вимірювання (населеного пункту) над 

рівнем моря h : 

  )15,273())1(523599,0cos()0134,0707,17()0342,088,359(2000г  ntnhhp .      (7) 

Показано, що 

- відносна похибка експериментально виміряних і обчислених значень 

атмосферного тиску не перевищує  0,8 %; 

- розроблений метод може бути базовим для методик здійснення корекції показів 

приладів обліку природного газу в різних регіонах країни. 

Третій розділ присвячено удосконаленню існуючих і розробленню нових 

принципів побудови ЗВТ об’єму та витрати природного газу. 

Робочі еталони об’єму та витрати газу незалежно від виду та принципу роботи 

за призначенням умовно поділяються на еталони, призначені для калібрування 

(повірки) промислових ЗВТ кількості газу (типорозмір від G16 і вище) та побутових 

лічильників (типорозміри від G1,6 до G10). Діє навіть ряд нормативних документів, 

дія яких поширюється тільки на побутові лічильники газу. Специфіка такого поділу 

полягає в тому, що промислові лічильники газу обладнані давачем кількості обертів 

турбіни (в турбінних лічильниках газу) чи роторів (в роторних лічильниках), які 

пропорційні величині об’єму газу, що обліковується цими ЗВТ, а у побутових 

лічильників такі давачі відсутні. Як наслідок цього, процес калібрування (повірки) 

промислових і побутових лічильників газу відрізняються між собою. Перші 

повіряються в динамічному режимі, другі – в дискретно-динамічному. При 

дискретно-динамічному режимі роботи робочих еталонів процес повірки 

лічильників газу розпочинається одночасно з початком роботи робочого еталона за 

командою оператора і закінчується, знову ж таки, за командою оператора шляхом 

вимикання пристрою створення витрати. Така дискретність роботи зумовлена тим, 

що необхідно зафіксувати початкові покази лічильника газу, що калібрується 

(повіряється), перед початком процесу, потім пропустити через лічильник визначене 

значення контрольного об’єму робочого середовища, після цього зупинити процес 

визначення метрологічних характеристик і вже тоді зафіксувати кінцеві покази 

лічильника. Недоліком дискретно-динамічного режиму роботи є нестабільність 

тиску робочого середовища (наявність пневмоударів).  

Структурна схема типового робочого еталона об’єму та витрати газу, що 

працює в дискретно-динамічному режимі роботи, зображена на рис. 2.  

Для зменшення похибки таких ЗВТ, яка спричинена коливанням тиску, 

запропоновано змінити дискретно-динамічний режим їх роботи на псевдо-

динамічний завдяки модернізації робочих еталонів. Структурна схема 

модернізованого робочого еталона зображена на рис. 3. 
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Рисунок 2 – Структурна схема робочого 

еталона з динамічним режимом роботи 

 

Рисунок 3 – Структурна схема  

робочого еталона з псевдо- 

динамічним режимом роботи 
 

Позначення на рис. 2 і рис. 3: ПСВ – пристрій створення витрати; ЕЛ – еталонний 

лічильник газу, або інший еталонний засіб: дзвоновий мірник, критичне сопло, 

поршнева установка чи ін.; Л – лічильник газу, що піддається калібруванню 

(повірці); КР – регулюючий клапан; ЕЛP , ЕЛV , ЕЛT , ЛP , ЛT  – давачі тиску, об’єму та 

температури робочого середовища в робочому еталоні (РЕ), давачі тиску та 

температури в лічильнику газу (Л), відповідно; КТХ – трьохходовий клапан; БЛ – 

байпасна лінія; КЗ1 і КЗ2 – зворотні клапани.  

Завдяки наявності в розробленому еталоні байпасної лінії є можливість 

перемикання потоку робочого середовища на лічильник лише на час проходження  

його контрольного об’єму. Встановлено, що запропонований підхід і модернізація 

робочих еталонів дозволили підвищити точність калібрувальних (повірочних) робіт 

не менше ніж на 0,1 %. Складова похибки відтворення одиниць об’єму та витрати 

газу, від впливу коливання тиску, зменшилась з 0,27 % до 0,08 %. 

Висока точність відтворення і вимірювання витрати і кількості газу в робочих 

еталонах (повірочних установках) дзвонового типу обумовлена значною мірою 

стабільністю таких параметрів як тиск, температура у піддзвоновому просторі. 

Проте цю умову важко дотримати із-за наявності вертикального компонента 

градієнта температури повітря навколо дзвонової установки та із-за нестабільності 

тиску під дзвоном, зумовленої тривалістю процесу стабілізації цього параметру 

після заповнення піддзвонового простору нагнітальною установкою. Дотепер, ця 

проблема вирішувалась тільки методом стабілізації температури повітря в 

приміщенні, де знаходиться еталон, та зменшенням температурного градієнту в 

приміщенні і, як наcлідок, незначним зменшенням градієнту повітря під дзвоном. 

Для усунення цього негативного фактору запропоноване виконання дзвону із 

ємністю, розташованою рівномірно по всій площині верхньої його частини, і 

спорядженої регулювальними засувками, що дозволяє змінювати масу дзвону за 

рахунок регулювання кількості рідини, що поступає із додаткової ємності в дзвін і 

тим самим плавно регулювати надлишковий тиск у піддзвоновій порожнині.  
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На рис. 4 подано схему 

запропонованого еталона, який 

складається з дзвону 1, що 

включає в собі ємність 2, 

розташовану рівномірно по всій 

площині його верхньої частини 

1 і з’єднану через регулювальну 

засувку 3 із додатковою 

ємністю 4, на вході якої 

встановлена регулювальна 

засувка 5 для забору повітря у 

цю ємність. На виході ємності 2 

встановлена регулювальна 

засувка 6, сполучена із 

додатковою ємністю 4. Дзвін 1 

своєю нижньою частиною 

занурений у резервуар з 

рідиною 7, обмежений 

витіснювачем 8, в якому 

розташований  трубопровід  9 із  

Рисунок 4 – Схема модернізованого робочого 

еталона – дзвонової повірочної установки 

розгалуженнями, одне із яких містить засувку 10 і спрямоване на прилад, що 

атестується 11, а друге – сполучене із атмосферою і містить засувку 12. 

Переміщення дзвону регулюється ваговим компенсатором, що складається із 

стрічки з противагою 13 та роликових блоків 14, що містять гнучку пружину у 

вигляді спіралі Архімеда, для досягнення плавності переміщення мірника. Дзвін 

споряджений  пристроєм  індикації  лінійного переміщення 15, сполученим із 

системою обробки даних 16, на вхід якої надходять також  сигнали  від давача   

тиску  17  та  давача  температури  18,  встановлених  на виході ємності 2 і 

лічильника об’єму рідини 19, встановленого на виході додаткової ємності 4 через 

засувку 3. Змінюючи масу дзвону регульованою кількістю рідини, досягається 

можливість регулювання тиску із наближенням його значення до стандартних умов, 

що підвищує точність відтворення і вимірювання витрати. Наявність у верхній 

частині дзвону ємності із рідиною, такою ж по хімічному складу як і рідина у 

ємності, в яку занурюється дзвін, забезпечує однакову температуру повітря під 

дзвоном як у верхній так і в нижній його частині. 

Показано, що в розробленій повірочній установці градієнт температури 

повітря під дзвоном вдвічі менший, а, отже, і удвічі менший вплив температурного 

параметру на СКВ передачі розміру одиниці об’єму та витрати газу, яке зменшилося 

з 0,0147 % до 0,0075 %. 

Відповідно до чинних в Україні нормативних документів калібрування 

(повірка) вимірювальних комплексів об’єму та об’ємної витрати газу проводиться 

поелементно: окремо калібрується (повіряється) лічильник газу, окремо – 

електронний коректор об’єму газу. Вимірювальні комплекси об’єму газу 

відносяться до витратомірів газу. В такому випадку калібрувати (повіряти) їх 

потрібно як єдине ціле.  
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Як технічна основа метрологічного забезпечення вимірювальних комплексів 

об’єму газу в роботі розроблено експериментальний зразок робочого еталона на базі 

повірочної установки з еталонними лічильниками газу шляхом модернізації її 

інформаційно-вимірювальної системи та введення до її складу пристрою 

переривання сигналу в інформаційних лініях.  

 

 

На рис. 5 подано схему запропонованого 

робочого еталона, який складається з 

пристрою створення витрати повітря 1, яке 

протікає через лічильник газу, що 

калібрується (повіряється) 2 та еталонний 

засіб 3. Виміряні дані про параметри 

повітря (тиск, температура, об’єм), що 

пройшло через еталонний засіб 3, 

надходять до засобів збору та обробки 

інформації про виміряні параметри 

робочого середовища 4. На сигнальних 

лініях, що з’єднують лічильник газу 2 та 

електронний коректор об’єму газу 6, 

встановлений        електронний       пристрій  

 

Рисунок 5 – Структурна схема 

повірочної установки для повірки 

вимірювальних комплексів 

переривання сигналу 7. Засіб 5 керування роботою еталона формує стартові та 

стопові біти і здійснює керування засобами збору та обробки інформації про 

виміряні параметри робочого середовища 4, електронним пристроєм переривання 

сигналу 7 та пристроєм створення витрати 1. Дообладнання засобу збору та обробки 

інформації електронним пристроєм переривання сигналу дозволяє на час 

проходження контрольного об’єму повітря через лічильник, що калібрується 

(повіряється), включати електронний коректор об’єму газу для вимірювання тиску 

та температури повітря в лічильнику та кількості імпульсів з лічильника, яка 

пропорційна контрольному об’єму, пропущеному через лічильник. Установлено в 

результаті апробації повірки вимірювального комплексу об’єму газу, що його 

відносна похибка може бути знижена до ± 0,6 %. 

Вимірювання об'єму та об'ємної витрати газу є підвидом вимірювання 

об’ємної та масової витрати рідини та газу й об’єму та маси рідини та газу, тому 

розмір одиниць об'єму та об'ємної витрати газу доцільно було би отримувати від 

єдиного Державного первинного еталона одиниць об’ємної та масової витрати 

рідини та газу й об’єму та маси рідини та газу, еталонів передавання, вторинного 

еталона чи робочих еталонів цих фізичних величин. Для реалізації можливості 

передавання розміру одиниць об’єму та витрати газу лічильникам та витратомірам 

газу від еталонів з повірочної схеми для засобів вимірювання об’єму та об’ємної 

витрати рідин пропонується внести зміни в робочий еталон на базі мірника об’єму 

газу з рідинним розділювачем шляхом додаткового обладнання його набором 

еталонних витратомірів рідини, що дозволить прямим методом вимірювати об’єм 

рідини, що переливається із компенсуючої в мірну ємність, чим забезпечується 

більша точність вимірювання об’єму розділювальної рідини у порівнянні з відомими 

аналогами, в яких дана фізична величина вимірюється непрямими методами (рівень 
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рідини, геометричні параметри газового мірника), які завжди є менш точними, 

оскільки обтяжені більшою кількістю складових похибок вимірювань. Крім того 

набір еталонних витратомірів рідини забезпечить розширення діапазону 

вимірюваних витрат розділювальної рідини і, як наслідок, діапазону витрат газу, на 

яких будуть повірятися лічильники газу. Схема розробленого робочого еталона 

наведена на рис. 6. 

 
Рисунок 6 – Схема робочого еталона еквівалентного рідинно-газового заміщення 

 

Позначення на рис. 6 наступні: 1 – мірна ємність; 2 – компенсуюча ємність;               

3 – переливний трубопровід; 4 – насос; 5 – регулятор частоти; 6.1÷6.n – еталонні 

витратоміри рідини; 7.1÷7.n – крани; 8.1÷8.n – датчики імпульсів; 9 – стабілізатор 

потоку; 10 – під’єднувальні трубопроводи; 11, 12 – клапани; 13 – датчик 

температури; 14 – датчик тиску; 15 – пульт керування та відображення інформації; 

16 – байпасна лінія; 17 – трьохходовий клапан; 18 – лічильник газу. 

Бюджет похибок розробленого робочого еталона еквівалентного рідинно-

газового заміщення наведений в табл. 2. 

 

Таблиця 2 – Бюджет похибок створеного еталона 

Складові похибок Значення похибок 

Абсолютна  Відносна  СКВ НСП 

Максимальна похибка еталонних 

витратомірів рідини, % (
евр

δV ) 

 

 

 
 

0,2 
 

Похибка робочого еталона 

температури (термостату), за 

допомогою якого проводилась повірка 

каналів вимірювання температури, °С 

( еT ) 

 

 

0,05 

 

 



17 

 

Кінець таблиці 2 

Складові похибок Значення похибок 

Абсолютна  Відносна  СКВ НСП 

Похибка робочого еталону тиску, за 

допомогою якого проводилась повірка 

каналів вимірювання тиску, Па ( еP ) 

 

 

0,02 

 

 

Систематична похибка каналу 

вимірювання температури робочого 

еталона, °С ( cT ) 

 

0,05 

 

 

Систематична похибка каналу 

вимірювання тиску робочого еталона, 

Па ( cP ) 

 

0,02 

 

 

Похибка обчислювального компонента 

робочого еталона, % ( окδ ) 

 

 

 

 

0,0019 

 

0,0018 

Максимальні значення CКВ 

результатів вимірювання температури 

повітря в мірній ємності 

вимірювальними каналами (
мєTS ) 

 

 

 

 

0,05 

 

 

Максимальні значення CКВ 

результатів вимірювання тиску повітря 

в мірній ємності вимірювальними 

каналами (
мєРS ) 

 

 

 

 

0,2 

 

 

 

Виконані дослідження показали, що використання розробленого робочого 

еталона дасть змогу здійснювати передавання розміру одиниць об’єму та об’ємної 

витрати в рамках одного виду вимірювань: від еталонних витратомірів рідини до 

лічильників та витратомірів газу з границями відносної похибки ± 0,2 %, що точніше 

у порівнянні з існуючими робочими еталонами, границі відносної похибки яких 

становлять ± 0,5 %. 

Вимогою до побутових лічильників газу є незалежність результатів 

вимірювань від впливових факторів і збереження працездатності і заданих 

метрологічних характеристик після дії цих факторів. Для того, щоб облік газу був 

більш точним, вимірювання об’єму газу за допомогою лічильників необхідно 

здійснювати в стандартних умовах або приводити вимірюваний лічильником об’єм 

газу до стандартних умов за допомогою, так званих, коректорів-компенсаторів. 

Показано, що найбільш впливовим фактором на метрологічні характеристики ЗВТ 

витрати та об’єму газу є його температура. В Україні використовується значна 

частина побутових лічильників газу в яких відсутні пристрої корекції температури 

газу, тому дані лічильники обліковують „фізичний” об’єм газу, тобто без 

приведення його до стандартних умов, а це призводить до значного недообліку 

природного газу. Однак, заміна всіх лічильників, що не містять пристроїв корекції 

на лічильники з термокомпенсаторами, неможлива із-за вищої ціни других та 

великої кількості перших. Для вирішення цієї проблеми розроблений компенсатор 
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температури газу (рис. 7), який є новим конструктивним елементом в системі обліку 

газу, що забезпечує пряму корекцію об’єму газу і компенсацію впливу температури 

на вимірюваний об’єм, що дозволяє підвищити точність і достовірність обліку газу 

за рахунок усунення методичної похибки вимірювань.   
     

 

Компенсатор встановлюється на трубі газопроводу 

(1) перед лічильником газу та містить 2 – хомут  

(або аналогічний елемент кріплення компенсатора 

до труби), 3 – пластини теплообмінника, 4 – 

термоізолюючі чохли, 5 – регулювальну пластину, 

6 – біметалічну пластину. Поверхня труби  

газопроводу набуває температури природного газу, 

що рухається в ній. Біметалічна пластина, 

прикріплена за допомогою хомута одним кінцем до 

труби   газопроводу,   в   залежності   від    значення  

Рисунок 7 – Компенсатор 

температури газу 

температури газу змінює положення  другого (вільного)  кінця,  внаслідок  чого 

термоізолюючі чохли закривають або відкривають пластини теплообмінника, 

збільшуючи чи зменшуючи таким чином площу теплообміну. Величина 

перекривання термоізолюючими чохлами пластин теплообмінника настроюється за 

допомогою    регулювальної    пластини.    Завдяки    збільшенню    чи    зменшенню 

площі теплообміну досягається, відповідно, збільшення або зменшення 

інтенсивності теплообміну між газом, що протікає в газопроводі та повітрям в 

приміщенні, де встановлений лічильник газу. Таким чином, температура газу, що 

поступає в лічильник, досягає значення температури повітря в приміщенні, яке, в 

свою чергу, практично дорівнює значенню температури за стандартних умов. 

 
Рисунок 8 – Зміна об’єму газу в газопроводі, на якому 

встановлений термокомпенсатор, від витрати газу 

Результати проведених 

експериментальних дослі-

джень з використанням 

калібрувальної установки 

з еталонними лічильни-

ками газу ПАТ «Івано-

Франківськгаз» наведені 

на рис. 8. 

Показано, що введення в систему обліку газу механічного компенсатора дасть 

змогу без заміни    існуючого   лічильника   газу   компенсувати вплив температури 

газу на обліковані ним об’єми та підвищити точність обліку газу лічильниками 

(зменшити втрати газу) в найхолодніші місяці року на 4 %.  

У четвертому розділі висвітлені аспекти розвитку нормативного забезпечення 

засобів вимірювань об’єму та витрати природного газу. Зокрема, запропонована та 

розроблена повірочна схема для засобів вимірювань об’єму та об’ємної витрати 

газу, в якій передавання розмірів одиниць об’єму та витрати лічильникам та 

витратомірам газу здійснюється від еталонів об’єму та витрати рідини (рис. 9). 
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Рисунок 9 – Структура єдиної повірочної схеми для засобів вимірювань об’єму та 

об’ємної витрати рідин і газу 
 

Показано, що перевагами запропонованої схеми передавання розміру одиниць 

об’єму і об’ємної витрати є: 

- використання в державі одного первинного еталона для забезпечення 

єдності вимірювань рідини і газу – Державного первинного еталона одиниць об’єму 

та об’ємної витрати рідини замість двох – даного та первинного еталона об’єму та 

об’ємної витрати газу; 

- скорочення кількості ланок і ступенів існуючої повірочної схеми – відпадає 

необхідність в первинному та вторинних еталонах об’єму та об’ємної витрати газу, 

еталонах запозичених з інших повірочних схем, які використовувалися для 

метрологічної атестації вторинних та робочих еталонів об’єму та об’ємної витрати 

газу; 

- структура схеми передавання розміру одиниці об’єму та об’ємної витрати 

рідини не зазнала змін, тому метрологічні характеристики засобів вимірювань 

об’єму та об’ємної витрати рідини залишились незмінними. 

Для забезпечення простежуваності вимірювань об’єму та об’ємної витрати 

газу розроблено ланцюг простежуваності вимірювань від державного первинного 

еталона одиниць об’єму та об’ємної витрати рідини до робочих засобів вимірювань 

об’єму та об’ємної витрати газу з нормованими значеннями похибок по всій ієрархії 

передавання розмірів цих фізичних величин (рис. 10). 
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Рисунок 10 – Ланцюг простежуваності вимірювань об’єму та  витрати газу 

 

В даному розділі в результаті виконаного аналізу установлено, що чинні 

нормативні документи тільки регламентують вимоги до стабільності лічильників 

газу, але не наводять методик її визначення. Для забезпечення цього сформовані 

нормативні вимоги до визначення стабільності метрологічних характеристик ЗВТ 

об’єму та витрати газу в процесі експлуатації. Показано, що після введення в 

експлуатацію еталонного лічильника виникає необхідність в двох додаткових 
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параметрах, що характеризують дрейф його метрологічних характеристик D , %, 

який є повільною в часі зміною метрологічних характеристик еталонного 

лічильника газу, та оцінки похибки цього дрейфу.  

Ймовірні характеристики еталонного лічильника при його роботі за j -ї 

витрати в кожен момент часу протягом 200 годин прогону зображені на рис. 11, де 

штриховими лініями зображені метрологічні характеристики (відносна похибка      

δ , %, та дрейф D , %) еталонного лічильника газу, які визначені під час 

технологічного прогону та прогнозовані характеристики, нерозривними лініями – 

допустимі границі його відносної похибки допδ , %.   

 

 

Рисунок 11 – Зміна похибки в часі 

Як видно із рис. 11, в момент часу 650t  год лінію допустимих границь відносної 

похибки перетинає лінія дрейфу. Тому, з даного моменту, найбільш ймовірно, що 

метрологічні характеристики еталонного лічильника газу не будуть знаходитись в 

границях вимог до точності, тобто в границях нормованої відносної похибки. З 

цього моменту виникає необхідність чергової повірки еталонного лічильника, а, 

можливо, і його переатестації. 

Для оцінки вищеописаної динаміки зміни похибок лічильників газу в процесі 

його експлуатації пропонується наступна методологія. Перед типовими 

випробуваннями лічильник повинен пропрацювати протягом 50 год за витрати газу, 

що дорівнює принаймні max5,0 q . Для дослідження стабільності метрологічних 

характеристик лічильника він повинен пропрацювати протягом не 50 год, 

безперервно, як регламентовано, а, наприклад, п’ять раз по 10 год. Для 

прогнозування стабільності метрологічних характеристик лічильників 

регламентується використовувати логіко-статистичну інформаційну модель (ЛСІМ), 
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яка традиційно використовується в системах контролю та автоматики для 

регулювання та стабілізації технологічних процесів. Перед проведенням досліджень 

та через кожні 10 год роботи лічильника проводять дослідження стабільності його 

метрологічних характеристик. За результатами кожного з шести досліджень 

будується ЛСІМ (приклад однієї з них представлено на рис. 12). Значення ЛСІМ 

задається булевою змінною 1L , яка описується рівнянням: 










.ε,1

,ε,0

1

1

1

i

i

x

x
L                                                      (8) 

де 1ε  – апертура станів об’єкта керування ( ix ), яка має відповідний зміст: 1εix , 

відповідає знаходженню ix  в границях апертури 1ε , а 1εix  – міститься на границях 

або поза границями апертури. 

 

 
 

Рисунок 12 – ЛСІМ-1 

лічильника газу 

Рисунок 13 – Крива стабільності похибки 

лічильника газу за результатами серії досліджень 
 

За результатами серії досліджень (через кожні 10 год роботи лічильника) 

будують таблицю станів (табл. 3) шляхом сумування всіх 1 (одиниць) в кожній серії 

досліджень. 
 

 Таблиця 3 – Стани стабільності похибки турбінного лічильника газу за всіх 

досліджень 

Номер дослідження в серії m  1 2 3 4 5 6 

Сума станів стабільності похибки   1L  9 8 9 7 5 2 

 

За даними, наведеними в табл. 3, будують криву стабільності похибки 

лічильника газу в залежності від номера дослідження в серії (рис. 13), де штриховою 

лінією зображена апроксимаційна крива, яка вказує на характер зміни похибки 

лічильника газу в залежності від номера дослідження в серії.  

Апроксимаційна крива, яка отримана за результатами виконаних досліджень і 

зображена на рис. 13, описується рівнянням: 

  3,113,11  mL .                                              (9) 

В даному випадку в кожному наступному дослідженні спостерігається 

покращення стабільності метрологічних характеристик лічильника, оскільки 
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значення булевої функції спадає, а отже, зменшується кількість значень, що 

виходять за границі апертури.  

Показано, що розроблена методологія дозволяє оцінити динаміку зміни 

стабільності метрологічних характеристик лічильників газу та спрогнозувати їх 

метрологічну стабільність на період експлуатації з похибкою не гірше 0,2 %. 

Розроблена нормативна основа для визначення метрологічних характеристик 

обчислювальних компонентів ЗВТ об’єму газу. Сформульовано рекомендації до 

компонентів бюджету похибок, які розроблені у вигляді метрологічної моделі    

(рис. 14).  

 
 

Рисунок 14 – Метрологічна модель компонентів бюджету похибок обчислювального 

компонента 
 

Показано, що, як правило бюджет похибок формується з похибок: 
- від недостовірності вхідних даних ( 01δH ) для кожної виміряної величини (коли 

наявні невилучені промахи); 
-  від використання середньо-статистичних або приблизних значень параметрів, які 

не вимірюються ( 01δC ) (стосується вимірювання атмосферного (барометричного) 

тиску або переприсвоєння значення фізичної величини ( 01δФ ) і спровокована 

людським чинником); 

- відхилення результатів обчислень програмою у випадку використання методів, що 

відрізняються від описаних в програмній документації ( 02δC ); 

- відхилення внесеної в програму і отриманої за результатами метрологічної 

атестації градуювальних характеристик вимірювальних перетворювачів фізичних 

величин, що використовуються в повірочних установках ( 01δУ ); 

- обумовлених недостатністю отриманої інформації для продовження роботи ( 01δЗ ); 

- впливу кількості знаків після коми в результатах обчислень, які видаються 

програмою на метрологічні характеристики повірочних установок ( 01δE ). 
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Розроблено метод визначення метрологічних характеристик обчислювальних 

компонентів еталонів одиниці об’єму газу, що дало можливість оцінити похибку 

обчислювальних компонентів як складову похибки еталонів, та структуру «дерева» 

метрологічних характеристик обчислювальних компонентів ЗВТ об’єму та об’ємної 

витрати газу, яка дозволяє здійснювати аналіз складових похибки програмного 

забезпечення та шляхів їх зменшення. Визначено характеристики випадкової та 

систематичної складових похибки обчислювальних компонентів ЗВТ об’єму і 

об’ємної витрати газу в процесі його експлуатації. Установлено, що значення 

границь НСП обчислювальних компонентів еталонів об’єму та об’ємної витрати 

газу, які експлуатуються в Україні, дорівнюють – п = ± 0,0018 = ± 0,18 %, а СКВ – 

пS = ± 0,0019 = ± 0,19 %. Отримані результати можуть бути основою для 

розроблення методик атестації та повірки обчислювальних компонентів еталонів 

об’єму та об’ємної витрати газу.  

П’ятий розділ присвячено удосконаленню методологій визначення 

метрологічних характеристик ЗВТ об’єму та витрати природного газу.  

Для вирішення питання підвищення точності обліку природного газу в Україні 

є чинними два методичні документи: “Методика приведення об'єму природного газу 

до стандартних умов за показами побутових лічильників у разі відсутності приладів 

для вимірювання температури та тиску газу” та “Методика визначення питомих 

втрат природного газу при його вимірюваннях побутовими лічильниками в разі 

неприведення об'єму газу до стандартних умов”. В них пропонується приводити 

обліковані об’єми газу до стандартних умов за допомогою коефіцієнтів коригування 

показів побутових лічильників газу для п’ятьох варіантів їх розміщення на 

газопроводі. Звернено увагу на те, що газотранспортні та газопостачальні організації 

транспортують природний газ побутовим споживачам уже приведений до 

стандартних умов; однак в останніх газ обліковується побутовими лічильниками, 

які, як відмічалось раніше, в основному, не обладнані пристроями приведення 

виміряних ними об’ємів газу до стандартних умов і внаслідок цього газопостачальні 

організації несуть значні втрати.  

Для визначення втрат газу, що спричинені різницею між обсягами 

облікованими на газорозподільних станціях (ГРС) і у побутових споживачів, 

пропонується наступна методологія. Газопостачальна організація встановлює 

дублюючу вимірювальну систему об’єму природного газу, як зображено на рис. 15. 

 

 

Позначення на рисунку:  

ГРС – газорозподільна станція, 

ДВС – дублююча вимірювальна 

станція, ВС – вимірювальна станція 

об’єму природного газу,  

ГПО – газопостачальна організація,  

ГТО – газотранспортна організація 
 

Рисунок 15 – Структурна схема модифікованої системи транспортування газу 

газопостачальною організацією 

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z1224%2D03&text=%C2%F2%F0%E0%F2%E8+%E3%E0%E7%F3#w2_7#w2_7
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z1224%2D03&text=%C2%F2%F0%E0%F2%E8+%E3%E0%E7%F3#w2_8#w2_8
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Об’єм газу, виміряний на ДВС та ВС, приводиться до стандартних умов за 

формулою:  

Z

Z

T

T

p

p
VV cc

c

c  ,                                                    (10)  

де cV  – об’єм газу за стандартних умов, м
3
; V  – об’єм газу за умов вимірювання, м

3
; 

p  і T  – абсолютний тиск, Па, та температура газу, К, відповідно, за умов 

вимірювань; cp  і cT  – абсолютний тиск, Па, та температура газу, К, відповідно, за 

стандартних умов; Z  і cZ  – коефіцієнт стисливості за умов вимірювання та за 

стандартних умов, відповідно. 

Об’єм газу, виміряний побутовим лічильником газу, приводиться до 

стандартних умов за формулою: 

зcoлc KVV  ,                                                            (11) 

де зcoK  – середнє значення зваженого річного коефіцієнта коригування спожитих 

об’ємів газу зі всіх варіантів розміщення лічильника газу на газопроводі; лV  – об’єм 

газу, виміряний побутовим лічильником газу.  

Зважений річний коефіцієнт коригування спожитих об’ємів газу зcoK  для 

одного варіанту розміщення лічильника газу на газопроводі визначається за 

формулою: 
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1

крзco

n

nn WKK ,                                                      (12) 

де nKкр  – чисельне значення коефіцієнта коригування показів лічильника газу в n -му  

місяці, nW  – ваговий коефіцієнт обсягів споживання природного газу в n -му місяці. 

В даному розділі акцентовано, що оскільки в Україні первинний та вторинні 

еталони одиниці об’єму і об’ємної витрати газу реалізовані на базі установок 

дзвонового типу, актуальним є питання оцінки впливу градієнту температури в 

піддзвоновому просторі на похибку передавання ними одиниць об’єму та витрати 

газу. 

Для вирішення цього питання пропонується розбити контрольний об’єм 

дзвону на два об’єми, перший з яких розташований у його верхній частині, другий – 

у нижній, оскільки саме зверху і знизу дзвона розміщені давачі температури, що 

вимірюють 0201,TT , відповідно (рис. 16). 

Переданий об’єм газу буде рівний сумі цих двох його об’ємів тільки у випадку 

приведення всіх об’ємів до стандартних умов: 

02C01C
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 ,                                                  (13) 

де 

01C

C01
0101C

TP

TP
VV




 ,     

02C
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0202C

TP
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VV




 ,                                          (14) 

010101 ;; TPV  – значення об’єму, м
3
, тиску, Па, та температури, К, у верхній частині 

піддзвонового простору за робочих умов вимірювань, 020202 ;; TPV  – значення цих 

параметрів в нижній частині піддзвонового простору; C02C01C ;; VVV  – значення об’ємів 
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за стандартних умов перед досліджуваним засобом вимірювань об’єму газу, у 

верхній та нижній частині дзвону, відповідно, м
3
; CP = 101325 Па, CT = 293,15 К      

(20 С) – значення тиску та температури газу за стандартних умов, відповідно. 

 

 
Рисунок 16 – Поділ контрольного об’єму 

 

З врахуванням формули (14) формула (13) набуде вигляду: 
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Тиск під дзвоном вимірюється одним давачем і тому можна вважати, що  

00201 PPP  . Тоді формула (15) набуде вигляду: 
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СКВ передачі розміру одиниці об’єму газу згідно із запропонованою схемою буде 

визначається за формулою: 
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Показано, що вдосконалена методологія врахування параметрів 
відтворюваного контрольного об’єму дзвона еталона одиниць об’єму та витрати газу 
дозволяє усунути систематичну складову похибки та покращити його метрологічні 
характеристики: СКВ зменшиться з 0,0017 м

3
 до 0,0013 м

3
, тобто практично на 20 %. 

Більшість побутових лічильників в Україні, що обліковують природний газ, є 
ЗВТ мембранного типу, які не містять приладів для вимірювання температури та 
тиску газу. Тому похибка обліку газу цими лічильниками повинна визначатися як 
відношення у відсотках різниці між об’ємами газу за показами лічильника газу до 
об’єму газу, що фактично пройшов через лічильник. Показано, що зменшити цю 
похибку можна шляхом зміни передавального відношення шестерень відлікового 
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пристрою лічильника газу. Передавальне відношення повинно бути таким, щоб 
річний обсяг спожитого природного газу даним лічильником був рівним об’єму газу 
за стандартних умов. Зміна передавального відношення призведе до зміщення 
кривої похибки лічильника на певну величину. Для об’єктивного визначення 
величини зміщення кривої похибки лічильників, необхідно враховувати такий 
аспект, як місце розташування лічильника (регіон України) для здійснення ним 
обліку природного газу. Питома частка споживання природного газу в певному 
місяці року визначається за формулою: 
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O
h ,                                                           (18)  

де nO  – обсяг споживання природного газу в певному місяці року, м
3
. 

На основі обчислених значень про питомі частки споживання природного газу 

пропонується визначати вагові коефіцієнти споживання газу за формулою: 

100

n
n

h
V  .                                                           (19) 

Коефіцієнти коригування показів помножимо на визначені вагові коефіцієнти 
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і формула (20) набуде вигляду:  
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де зкрK  – зважений річний коефіцієнт коригування показів лічильника газу,           

nKкр  – чисельне значення коефіцієнта коригування показів лічильника газу в певному 

місяці року.  

На рис. 17 зображено реальну і відкориговану криві залежності відносної 

похибки лічильника газу від витрати. 

 

 

Рисунок 17 – Коригування кривої залежності 

відносної похибки лічильника газу від витрати:  

1– реальна крива, 2 – відкоригована крива 
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На основі виконаного аналізу даних про обсяги споживання природного газу 

визначені вагові коефіцієнти практично для всіх регіонів України. 

Установлено, що значення визначеного за формулою (21) зваженого річного 

коефіцієнту коригування показів лічильника газу, для даного варіанту встановлення 

лічильника, до прикладу, для м. Івано-Франківська, становить 1,021, тобто, криву 

залежності похибки мембранного лічильника газу від витрати треба змістити на 

плюс 2,1 % (рис. 16), а це дає можливість зменшити похибку обліку газу на 2,1 %. 

Показано, що таке коригування можливо здійснити завдяки тому, що границі 

ресурсних похибок побутових лічильників газу значно розширені у порівнянні з 

початковими похибками. 

В шостому розділі розглянуті організаційні заходи метрологічного 

забезпечення вимірювань об’єму та витрати природного газу.  

За останні 10-15 років кількість еталонів та ЗВТ об’єму та витрати газу суттєво 

збільшилася. Це призвело до того, що певна кількість робочих еталонів та ЗВТ 

вчасно не повіряються впродовж міжповірочного інтервалу. Запропоновано 

вирішення проблеми охоплення повіркою всіх робочих еталонів і ЗВТ об’єму та 

об’ємної витрати газу шляхом розроблення заходів з управління організацією 

формування графіків їх повірки та гнучким реагуванням на ризики недотримання 

цих графіків. Показано, що першим організаційним заходом є формування основних 

етапів повірочних робіт, на основі даних з повірочної схеми, з наведенням 

послідовності та пріоритетності їх проведення  (табл. 4).  
 

Таблиця 4 – Етапи повірочних робіт робочих еталонів з контрольними точками 

Етапи робіт Статус засобу вимірювань Залежність від попередніх етапів 

Е1 ДЕТУ  

Е2 ЕП Е1 

Е4 ВЕТУ Е1 

Е5-1 ПУДТ Е4 

Е5-2 ПУЕЛ Е2,Е4 

Е5-3 ПУЕКС Е1 

Е5-4 ПУРТ Е1 

Е5-5 НЕВ Е1 
 

Позначення в табл. 4 наступні: повірочні установки дзвонового типу (ПУДТ), 

повірочні установки з еталонними лічильниками (ПУЕЛ), повірочні установки з 

еталонними критичними соплами (ПУЕКС), повірочні установки PVTt типу (ПУРТ) 

та набори еталонних витратомірів (НЕВ). Перелічені типи робочих еталонів можуть 

повірятися на будь-яких еталонах вищої точності (ДЕТУ – державний еталон, ЕП – 

еталони передавання, ВЕТУ – вторинні еталони) крім повірочних установок 

дзвонового типу (ПУДТ), які повіряються тільки на вторинних еталонах (ВЕТУ) з 

використанням робочих еталонів з інших повірочних схем. 

В третьому стовпці табл. 4 встановлена залежність між етапами проведення 

повірочних робіт, яка полягає в наступному: перша комірка третього стовпця 

порожня, а це означає, що даний етап Е1 (повірка ДЕТУ) не залежить від виконання 

інших етапів; другий етап Е2 залежить від виконання етапу Е1 (повіряти ЕП можна 
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тільки після проведення повірки ДЕТУ); етап Е4 залежить від виконання етапу Е1; 

етап Е5-1 – від Е4; етап Е5-2 – від Е2 і Е4; етапи 5-3, 5-4 і 5-5 – від Е1. 

Виходячи із табл. 4 розроблена діаграма станів повірочних робіт робочих 

еталонів з контрольними точками, які зображаються у вигляді еліпсів з наведенням 

дати початку (перед етапом) та завершення (після етапу) виконання повірочних 

робіт (рис. 18). 
 

 
 

Рисунок 18 – Діаграма станів повірочних робіт робочих еталонів  
 

На полі етапів (в кружечку) вказана кількість еталонів наведеного в етапі типу. 

Наявність контрольних точок на діаграмі дозволяє контролювати своєчасність 

виконання етапів робіт. Темнішим кольором на діаграмі станів наведена лінія 

Е1Е4Е5-2, на яку витрачається найбільше часу на повірочні роботи, тому 

контролювання терміну виконання робіт в рамках цієї лінії є найважливішим. Інші 

лінії, по відношенню до даної, можуть бути резервними у випадку несвоєчасного 

виконання робіт на цій лінії. При виникненні такого випадку частина робочих 

еталонів повинна бути піддана повірці з використанням інших еталонів вищої 

точності, наприклад, на лінії Е1Е5-5, на якій контрольна точка „20.04.ХХ” 

свідчить про найшвидше завершення  робіт на даній лінії. 

Наступним заходом є формування графіків повірки еталонів об’єму та витрати 

газу на основі діаграми станів (рис. 18). Аналогічно розробляється діаграма станів 

повірочних робіт робочих засобів вимірювань об’єму та об’ємної витрати газу. 

Розроблено новий патентозахищений безмонтажний метод діагностування 

побутових лічильників газу, який дозволяє перевіряти їх метрологічні 

характеристики безпосередньо у газоспоживачів та виявляти несправності цих ЗВТ, 

або підтверджувати їх придатність для подальшої експлуатації. Для реалізації цього 

методу на газопроводі перед лічильником газу запропоновано встановлювати 

радіатор з попередньо визначеним коефіцієнтом теплопередавання і визначати об’єм 
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газу виміряний побутовим лічильником газу для двох випадків: без радіатора і з 

радіатором та порівняти різницю цих об’ємів з розрахованим значенням об’єму газу, 

викликаним зміною температури газу за формулою: 
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де  нсТ  – температура повітря навколишнього середовища в певному місяці, °С;         

сТ  – температура середовища навколо лічильника, °С; лk  – коефіцієнт теплопередачі 

поверхні лічильника, ккал/м
2
·год·°С; ρ  – густина газу, кг/м

3
; pс  – питома 

теплоємність газу, ккал/кг·°С; нD  – діаметр труби газопроводу, м; x  – відстань між 

входом в опалювальне приміщення та лічильником, м;   vq  – обємна витрата, м
3
/год; 

лF  – площа поверхні теплообміну лічильника, м
2
; рk  – коефіцієнт теплопередачі 

поверхні радіатора, ккал/м
2
·год·°С; рF  – площа поверхні теплообміну радіатора, м

2
; 

τ1V  – об’єм газу, м
3
, виміряний лічильником до встановлення радіатора на 

газопроводі за період часу τ ; 2τV  – об’єм газу, м
3
, виміряний лічильником після 

встановлення радіатора на газопроводі за період часу τ . 

Використання радіатора в системі газопостачання дозволяє примусово змінити 

температуру газу, який протікає по газопроводу, що в свою чергу, викличе зміну 

його об’єму, виміряного побутовим лічильником. Порівнюючи різницю об’ємів 

газу, виміряних лічильником, та зміну об’єму газу, розраховану за результатами 

впливу температури, і визначивши похибку вимірювань, роблять висновок про 

придатність побутового лічильника газу до подальшої експлуатації: якщо допустима 

похибка діагностованого лічильника газу δ , визначена за формулою (22), в діапазоні 

об’ємних витрат газу maxmin 1,0 qqq   не перевищує мінус 6 % та 3 %, а в діапазоні 

витрат maxmax1,0 qqq   – ± 3 %, то лічильник вважається придатним до експлуатації, 

якщо ні – то підлягає повірці. 

Сучасний стан обліку енергоносіїв в побутовому секторі ще далекий від 

достовірного, оскільки обсяги спожитих енергоносіїв часто визначаються за 

тарифами, а не за показами лічильників, в зв’язку з відсутністю лічильників, 

нарахування тарифів здійснюється, виходячи із кількості прописаних в тій чи іншій 

квартирі людей.  

Вирішенням даної проблеми є встановлення кореляційних зв’язків між 

обсягами споживання води, газу і електроенергії. Тоді, у випадку відсутності 

лічильника газу, з великою об’єктивністю, можна стверджувати, що якщо не вівся 

облік електроенергії і води відповідними лічильниками, то і не споживався 

природний газ. З другої сторони, якщо обліковані обсяги цих енергоносіїв за певний 

період зменшилися, то логічним є зменшення обсягів споживання природного газу. 

Маючи три види даних: покази лічильників води, газу та електроенергії обчислені 

відносні коефіцієнти: 
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де  nVв  – об’єм води спожитий за n-ий місяць, м
3
; nVг  – об’єм газу спожитий за n-ий 

місяць, м
3
; nPe  – кількість електроенергії, спожитої за n-ий місяць, кВт·год;           

nKв/г  – коефіцієнт відношення спожитого об’єму води до об’єму газу за n-ий місяць; 

nKe/г  – коефіцієнт відношення обсягів спожитої електроенергії до об’єму газу до за  

n-ий місяць, кВт·год/ м
3
. 

Для доведення коректності запропонованого методу використані дані обсягів 

споживання енергоносіїв та води по місту Івано-Франківську за 2007 рік, на основі 

апроксимації яких отримані моделі взаємообліку електроенергії, води та природного 

газу в побутовому секторі, які описуються наступними формулами: 
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де вV , гV , eP  – об’єм води, м
3
, об’єм газу, м

3
, кількість електроенергії, кВт·год, 

спожиті за певний місяць, відповідно.  

СКВ (в абсолютних одиницях) експериментальних та описаних даних 

математичними моделями (24) і (25) для відношення вимірюваних енергоносіїв 

вода/газ становить 0,0014, для відношення електроенергія/газ – 0,0762. 

Використання розроблених моделей дасть змогу коригувати обсяги 

споживання природного у разі відсутності лічильників для його обліку. Дані моделі 

можуть використовуватися при формуванні тарифів на споживання природного 

газу. Навіть у випадку наявності лічильників енергоносіїв, ці моделі можуть 

використовуватися для діагностування метрологічних характеристик цих ЗВТ. 

Запропонована концепція дистанційної системи збору показів лічильників газу 

в комунально-побутових споживачів на основі розроблених моделей взаємообліку 

енергоносіїв. 

У додатках подані номенклатура нормативного забезпечення засобів 

вимірювань об’єму та об’ємної витрати газу, зведена інформація про національні 

еталони одиниць об’єму та об’ємної витрати газу, результати покращення 

метрологічних характеристик розроблених методів та ЗВТ об’єму і витрати газу, а 

також акти впровадження результатів дисертації. 
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ВИСНОВКИ 

В результаті виконаних досліджень отримані нові науково обґрунтовані 

теоретичні і експериментальні результати, що в сукупності є значним досягненням 

для вирішення науково-прикладної проблеми у галузі метрології – розвиток 

метрологічного забезпечення експлуатації засобів вимірювань об’єму та витрати 

природного газу шляхом розроблення нових та вдосконалення існуючих методів та 

засобів вимірювання об’єму та об’ємної витрати природного газу, що має важливе 

значення для метрологічної практики України при вирішенні проблеми 

раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів. 

На основі проведених аналізу та досліджень отримані такі нові наукові та 

прикладні результати: 

1. Встановлено, що для ефективного розвитку основ метрологічного 

забезпечення експлуатації ЗВТ об’єму та витрати газу, потребує:  

- вдосконалення нормативна основа метрологічного забезпечення, зокрема, 

необхідно розробити методичні документи, які на сьогодні складають 25 % від 

необхідної кількості;  

- модернізація робочих еталонів та робочих засобів вимірювань об’єму та 

витрати газу з метою зменшення впливових факторів на їхні метрологічні 

характеристики;  

- створення нових методів для належного функціонування організаційної бази 

метрологічного забезпечення цього виду вимірювань. 

2. Вперше одержано математичну модель для встановлення кореляційних 

зв’язків між обсягами споживання енергоносіїв (електроенергії, води та природного 

газу) в побутовому секторі та розроблено відповідну методологію, що дає змогу 

коригувати обсяги споживання природного газу у разі відсутності лічильників для 

його обліку. 

3. Вперше одержано математичну модель для оцінки впливу параметрів 

будинкових газопроводів на обліковані об’єми природного газу побутовими 

лічильниками на основі електротермічної аналогії потоку газу, яка дає можливість 

оцінити точність вимірювання природного газу ще на стадії проектування 

будинкових систем газопостачання і забезпечує можливість підвищення точності 

обліку природного газу до 4 %. 

4. Удосконалені методи визначення складових похибок робочих еталонів і ЗВТ 

об’єму та витрати газу, на основі теоретичних досліджень фізичних процесів, що 

протікають в цих засобах вимірювань, що дало змогу підвищити точність 

вимірювання об’єму газу цими приладами і, зокрема:  

- зменшити складову похибки відтворення об’єму газу від впливу коливання 

тиску з 0,27 % до 0,08 %;   

- вдвічі зменшити (з 0,0147 % до 0,0075 %) вплив температурного параметру 

на СКВ передачі розміру одиниці об’єму газу повірочними установками дзвонового 

типу;  

- встановлені границі допустимої похибки вимірювальних комплексів об’єму 

та витрати природного газу, що становлять  2,2 % в діапазоні витрат газу 
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VtVV qqq min  та  1,4 % в діапазоні maxVVVt qqq   і розроблена методологія їх 

метрологічного контролю. 

Вперше запропоновано та теоретично обґрунтовано методологію створення 

робочих еталонів еквівалентного рідинно-газового заміщення та розроблені наукові 

аспекти розвитку повірочних схем, завдяки яким є можливість отримувати та 

передавати розмір одиниць об’єму та об’ємної витрати в рамках одного виду 

вимірювань: від еталонних витратомірів рідини до лічильників та витратомірів газу 

з границями відносної похибки ± 0,2 %, що точніше у порівнянні з існуючою 

методологією практично в 2 рази. 

5. Вперше одержано метрологічну модель обчислювальних компонентів 

еталонів одиниць об’єму та об’ємної витрати газу, що є основою при розробці 

методичних документів для визначення метрологічних характеристик 

обчислювальних компонентів державного первинного, вторинних і робочих 

еталонів об’єму газу, на основі якої, зокрема, визначено випадкову та систематичну 

складові похибки кожного з обчислювальних компонентів засобів повірки, що 

звіряються; установлено, що значення границь НСП обчислювальних компонентів 

еталонів об’єму та об’ємної витрати газу п = ± 0,18 %, значення СКВ пS = ± 0,19 %.  

6. Розвинена організаційна основа метрологічного забезпечення реалізації 

перевірки метрологічних характеристик вторинних та робочих еталонів, лічильників 

та витратомірів газу на основі діаграм станів, що дає змогу провести звірення ЗВТ 

об’єму та об’ємної витрати газу, що експлуатуються в Україні, з Державним 

первинним еталоном одиниць об’єму та об’ємної витрати газу. 

Удосконалено методологію діагностування побутових лічильників газу 

шляхом зміни значень параметрів природного газу, що дає можливість 

контролювати їх метрологічні характеристики впродовж міжповірочного інтервалу. 

Розроблений патентозахищений компенсатор температури газу, який є новим 

конструктивним елементом в системі обліку газу, що забезпечує пряму корекцію 

об’єму газу і компенсацію впливу температури на вимірюваний об’єм, чим дає 

змогу підвищити точність і достовірність обліку газу до 4 %. 

7. Розвинені методологічні засади прогнозного моделювання метрологічних 

характеристик еталонних та промислових лічильників газу під час експлуатації, що 

дає можливість теоретично оцінити динаміку зміни їх стабільності і забезпечити 

відповідність характеристик цих ЗВТ до нормативних документів впродовж 

міжповірочного інтервалу. 

Розроблена відповідна методологія, використання якої дозволило оцінити 

динаміку зміни стабільності метрологічних характеристик роторних і турбінних 

лічильників газу та спрогнозувати метрологічну стабільність на період їх 

експлуатації, яка не повинна перевищувати 0,2 %. 
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АНОТАЦІЯ 
 

Кузь М.В. Розвиток метрологічного забезпечення експлуатації засобів 

вимірювань об’єму та витрати газу. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за 

спеціальністю 05.01.02 – Стандартизація, сертифікація та метрологічне 

забезпечення. – Національний науковий центр „Інститут метрології”, Харків, 2015. 

Дисертаційна робота присвячена розв’язанню  важливої науково-прикладної 

проблеми – розвиток метрологічного забезпечення експлуатації засобів вимірювань 

об’єму та витрати природного газу шляхом розроблення нових та вдосконалення 

існуючих методів та ЗВТ об’єму та витрати природного газу. 

Для вирішення сформульованої проблеми встановлені кореляційні зв’язки між 

обсягами споживання енергоносіїв (електроенергії, води та природного газу) в 

побутовому секторі; одержано математичну модель для оцінки впливу параметрів 

будинкових газопроводів на обліковані об’єми природного газу побутовими 

лічильниками на основі електротермічної аналогії потоку газу; одержано 

метрологічну модель обчислювальних компонентів еталонів одиниць об’єму та 

об’ємної витрати газу; одержано та теоретично обґрунтовано принцип створення 

робочих еталонів еквівалентного рідинно-газового заміщення та запропоновані і 

розроблені наукові аспекти розвитку повірочних схем. 

Ключові слова: природний газ, об’єм, витрата, метрологічна модель,  

метрологічне забезпечення, еталон, повірочна схема. 
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ANNOTATION 
 

 Kuz M.V. Development of metrological support of exploitation of means 

measuring volume and flow of gas. – Manuscript. 

A thesis for the Doctoral degree of technical sciences by speciality 05.01.02 – 

Standardization, certification and metrological support. – National scientific center 

“Institute of metrology”, Kharkiv, 2015. 

The thesis is devoted to solving an important scientific and applied problem of 

metrological support of exploitation of means measuring volume and flow of natural gas 

by development of theory, elaboration of new and improvement of existing methods and 

means measuring volume and flow of natural gas. 

For settling the formulated problem the correlative links between consumption  

amounts of  energy sources  (electricity, water and natural gas) in everyday sector are 

established; a mathematical model for valuing influence of building gas pipelines 

parameters on accounted volumes of natural gas with home meters on the basis of 

electrothermal analogy of gas flow; a metrological model of calculating components of  

standards units of volume and flow of  gas is got; the principle  of standards of equivalent 

liquid and gas substitution is received and substantiated theoretically  and scientific 

aspects of verification schedules development are offered and elaborated. 

Key words: natural gas, volume, flow, metrological model, metrological support, 

standard, verification schedule. 
 

АННОТАЦИЯ 
 

 Кузь Н.В. Развитие метрологического обеспечения эксплуатации средств 

измерений объема и расхода газа. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук по 

специальности 05.01.02 – Стандартизация, сертификация и метрологическое 

обеспечение. – Национальный научный центр „Институт метрологии”, Харьков, 

2015. 

Диссертационная работа посвящена решению важной научно-прикладной 

проблемы – развитие метрологического обеспечения эксплуатации средств 

измерений объема и расхода природного газа путем разработки новых и 

совершенствования существующих методов и СИТ объема и расхода природного 

газа. 

Для решения сформулированной проблемы установлены корреляционные 

связи между объемами потребления энергоносителей (электроэнергии, воды и 

природного газа) в бытовом секторе; получено математическую модель для оценки 

влияния параметров домовых газопроводов на учтенные объемы природного газа 

бытовыми счетчиками на основе электротермической аналогии потока газа; 

разработана методика уменьшения потерь природного газа; экспериментально 

определено влияние наличия программной и эксплуатационной документации на 

качественные показатели программных средств; проведено выделение 

измерительных характеристик из качественных показателей программного 

обеспечения СИТ объема и расхода природного газа; получено метрологическую 

модель вычислительных компонентов эталонов единиц объема и объемного расхода 
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газа; сформирован бюджет погрешностей вычислительных компонентов эталонов 

единиц объема и объемного расхода газа, на основе которого разработана и 

реализована методика определения метрологических характеристик 

вычислительных компонентов эталонов единиц объема и расхода газа в процессе их 

эксплуатации; получено и теоретически обоснованно принцип создания рабочих 

эталонов эквивалентного жидкостно-газового замещения, предложены и 

разработаны научные аспекты развития поверочных схем; разработана цепь 

прослеживаемости измерений от государственного первичного эталона единиц 

объема и объемного расхода жидкости к рабочим средствам измерений объема и 

объемного расхода газа с нормированными значениями погрешностей по всей 

иерархии передачи размеров этих физических величин; разработана методология 

определения метрологических характеристик рабочего эталона эквивалентного 

жидкостно-газового замещения и разработан бюджет погрешностей этого эталона; 

получили развитие методологические основы прогнозного моделирования 

метрологических характеристик эталонных и промышленных счетчиков газа во 

время эксплуатации; разработана методология прогнозного моделирования 

метрологических характеристик СИТ объема и расхода газа; разработан метод 

корректировки функциональной зависимости погрешности бытовых мембранных 

счетчиков газа от расхода природного газа на основе взвешенных годовых 

коэффициентов корректировки показаний счетчиков; получила развитие 

организационная основа метрологического обеспечения реализации проверки 

метрологических характеристик вторичных и рабочих эталонов, счетчиков и 

расходомеров газа на основе диаграмм состояний; усовершенствованы методологии 

определения составляющих погрешностей рабочих эталонов и СИТ объема и 

расхода газа, на основе теоретических исследований физических процессов, 

протекающих в этих средствах измерений; разработана методология определения 

метрологических характеристик рабочих эталонов, работающих в дискретно-

динамическом режиме; разработана методология повышения точности 

воспроизведения единицы объема газа поверочными установками колокольного 

типа; сформулированы нормативные требования к метрологическим 

характеристикам измерительных комплексов объема газа и разработана 

методология их метрологического контроля; разработаны новые технические 

принципы построения поверочных установок с использованием электронного 

устройства прерывания сигнала, которые обеспечивают возможность калибровки 

(поверки), кроме счетчиков и расходомеров газа, измерительных комплексов объема 

газа; получила дальнейшее развитие концепция дистанционной системы сбора 

показаний относительно счетчиков газа в коммунально-бытовых потребителей на 

основе разработанных моделей взаимоучета энергоносителей; усовершенствована 

методология диагностирования бытовых счетчиков газа путем изменения значений 

параметров природного газа; разработан патентозащищенный компенсатор 

температуры газа, который является новым конструктивным элементом в системе 

учета газа; разработан на уровне изобретения способ диагностики счетчиков газа в 

эксплуатации с использованием информативного параметра – потери давления газа. 

Ключевые слова: природный газ, объем, расход, метрологическая модель, 

метрологическое обеспечение, эталон, поверочная схема. 


