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Рівень еквівалентності державного первинного 

еталона одиниці об'єму та обємної витрати газу 

в порівнянні з еталонами інших країн та 

метрологічна простежуваність результатів 

вимірювань до засобів обліку природного газу



Регіональні метрологічні організації



Простежуваність у 

вимірюванні

Одиниці SI ( кг, м, сек, К)

ЗВТ що калібруються

Калібрувальні лабораторії

Вторинні та робочі еталони

НМІ: Національні метрологічні інститути

Первинні еталони

Простежуваність одиниці вимірювань



Простежуваність вимірювання для різних рівнів метрологічних установ



Equivalence of measurements 

and testing

Еквівалентність при 

вимірюванні

CIPM  MRA

Рівень еквівалентності

Національних

первинних еталонів

Країна

НМІ

Вторинні 

еталони або 

калібрувальні 

стенди

Виробники 

Лічильників

Акредита

ція по 

17025

ILAC  MRA

Еквівалентність 

через 

Акредитацію

Країна 2

НМІ

Secondary and

testing

laboratories

Виробники 

Лічильників

Акредитац

ія по 

17025



ЛАНЦЮГ ПРОСТЕЖУВАНОСТІ 

ВИМІРЮВАНЬ ОБ’ЄМУ ТА ОБ’ЄМНОЇ 

ВИТРАТИ ГАЗУ В УКРАЇНІ ПРИ ТИСКАХ 

БЛИЗЬКИХ ДО АТМОСФЕРНОГО

≤ 0,07%

0,10 ÷ 0,15%

0,25 ÷ 0,50%

0,50 ÷ 6,00 %



Еталонна база підприємства

Вторинний еталон одиниці обєму та обємної 

витрати газу (4-1000 м3/ч) 

Вторинний еталон одиниці обєму та обємної 

витрати газу (50-2500 м3/ч)

Вторинний еталон одиниці обєму та 

обємної витрати (0,016 –25  м3/год)

Вторинний еталон в діапазоні малих 

витрат від 0,001 -0,3 м.куб/год



Розширено можливості еталона для 

здійснення повірки ультразвукових 

лічильників газу DN250 та DN300

в діапазоні витрат до 7000 м.куб/год



Метрологічні характеристики модернізованого робочого 

еталону одиниць об’єму та об’ємної витрати газу в діапазоні 

витрат 1-7000 м.куб/год

В результаті модернізації та вдосконалення 

Ми отримали єдину в Україні установку з еталонними 

лічильниками на якій на даний час повіряються робочі  

лічильники газу класу 0,5 та 1,0 що знаходяться в 

експлуатації в ПАТ «Укртрансгаз» 

з діаметрами   DN250-DN300

– діапазон об'ємної витрати газу від 

1 м3/год до 7000 м3/год

– розширена невизначеність  0,15% 



Концепція побудови 

ланцюга калібрування лічильників газу на 

робочому тиску та реальному середовищі



Створення державного первинного 

еталону одиниць об’єму та об’ємної 

витрати газу 

на газовому середовищі 

при тиску до 1,6 МПа

НДР та ДКР за 2016 – 2017 роки



Схема нарощення значення об’ємної витрати газу шляхом 

паралельного використання компараторів 



Первинний еталон  одиниць об'єму та об'ємної витрати 

газу на газовому середовищі при тиску до 1,6 МПа

поршневого типу



Установка з еталонними лічильниками одиниць 

об'єму та об'ємної витрати газу на газовому 

середовищі при тиску до 1,6 Мпа до 1000 м.куб/год



Метрологічні характеристики державного первинного 

еталону одиниць об’єму та об’ємної витрати газу на 

газовому середовищі при тиску до 1,6 МПа

Установка поршневого 

типу:

– діапазон об'єму газу від 

0,05 м3 до 0,2 м3

– діапазон об'ємної витрати 

газу від 

4 м3/год до 200 м3/год

– невизначеність 0,1% 

Установка з еталонними 

лічильниками:

– діапазон об'ємної витрати 

газу від 

50 м3/год до 1000 м3/год

– невизначеність 0,15% 



Первинні еталони України в 

галузі витратометрії газу
Первинний еталон одиниць обיєму і обיємної 

витрати України ДЕТУ 03-01-15 

розширена невизначеність U = 0,07%

Первинний еталон поршневого типу одиниці 

об’єму та об’ємної витрати газу  поршневого 

типу  для відтворення та передачі одиниці 

об’єму  на тиску до 1,6 МПа 



Розширення можливостей вторинного 

еталона ВЕТУ 03-01-03-11 для роботи на 

тиску до 0,6 МПа



Міжнародні звірення державних еталонів 

ДП «Івано-Франківськстандартметрологія» що 

проводяться в рамках КООМЕТ та BIPM
№

п

/

п

Шифр теми Тип 

звірень

Назва теми Країни учасниці Статус Координатор

1 219/Sk/00 Ключові Міжнародні звірення 

еталонних установок 

витрати газу в діапазоні 

витрат від 0,12 до 1000 

м3/год

Словацька Республіка, 

Україна, Німеччина, 

Росія, Білорусь, Литва, 

Молдова

Завершені в 

2006 році

Словацький 

метрологічний 

інститут

2 412/UA/07

COOMET.M.FF-S3

Додаткові Звірення національних 

еталонів витрати газу в 

діапазоні витрат від 2 до 

160 м3/год

Україна, Словацька 

Республіка, Литва, Росія

Завершені в 

2012 році

ДП „Івано-

Франківськстан

дартметрологія”

3 CCM.FF.K6b.2011 Ключові Звірення державних 

еталонів витрати газу в 

області низького тиску 

газу

Японія, Китай, Тайвань, 

Австралія, Південна 

Корея, Німеччина, 

Словацька Республіка, 

Франція, Україна, 

Мексика, США 

Завершені в 

2014 році

Словацький 

метрологічний 

інститут

4 585/UA/12

COOMET.M.FF-S5

Додаткові Звірення критичних 

сопел – еталонів 

передавання одиниці 

витрати газу

Україна, Словацька 

Республіка, Німеччина, 

Росія, Молдова, Румунія, 

Литва

На етапі 

експериментал

ьних 

досліджень

ДП „Івано-

Франківськстан

дартметрологія”

5 проект Додаткові Звірення державних 

еталонів витрати газу в 

діапазоні витрат від 50 

до 6500 м3/год

Україна, Росія, Литва, 

Німеччина, Білорусь

Погоджено 

технічний 

протокол

РОСІЙСЬКА 

фЕДЕРАЦІЯ



Міждержавні звірення

еталонів одиниць об’єму та об’ємної витрати газу
Результати звірень за напрямком В

-1,00

-0,50

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

50 150 250 350 450 550 650 750 850 950 1050

Словацька

Республіка
Німеччина

Литва

Білорусь

Росія

Україна

KCRV



Міждержавні звірення

еталонів одиниць об’єму та об’ємної витрати газу
Результати звірень за напрямком В
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Середнє значення рівня еквівалентності Е=0,28



КООМЕТ 412/UA/07

Результати звірення по проекту КООМЕТ 

в діапазоні витрат 4-160 м.куб./год
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Учасники проекту

AFRIMETS APMP EURAMET COOMET SIM

Японія

Китай

Австралія

Корея

Тайвань

Німеччина

Словацька Республіка

Мексика

США

Франція Україна



Результати вимірювань





Дякую за увагу!



ВИМІРЮВАЛЬНІ ТА КАЛІБРУВАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ (СМС) ДП 

“ІВАНО-ФРАНКІВСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ”



27

Міжнародне визнання та дозвіл на 

нанесення логотипу CIPM MRA на 

сертифікати калібрування



Атестати акредитації та свідоцтва при 

визнання СМК на відповідність вимогам 

ДСТУ/ISO IEC 17025



Перспективні напрямки 

розвитку витратометрії газу
Міжнародні звірення первинного еталону  
на тиску до 1,6 МПа

Проведення міжнародних  звірень еталона 
одиниці обєму та обємної витрати газу в 
діапазоні витрат до 7000 м.куб/годЗапуск в експлуатацію вторинного еталона 
для роботи при тиску до 0,6МПа з відкритою 
та закритою циркуляційною системою та 
розширення випробувальної бази лічильників 
газу



З метою подолання бар’єрів у торгівлі налагоджуємо 

співпрацю з європейськими органами оцінки 

відповідності 

Укладено угоду про співпрацю за напрямком 

оцінки відповідності  зі 

Словацьким метрологічним інститутом

Підписано меморандум про співпрацю   з  

Державним дослідним інститутом нафти і газу 

Польщі



Передумови для подальшої ефективної роботи 
за напрямком подолання  бар’єрів в торгівлі :

Розширення міжнародного  співробітництва  на  
міждержавному рівні  та рівні органів  з оцінки 

відповідності

Залучення  міжнародної технічної допомоги для 
модернізації і доукомплектування обладнанням 



Передумови для подальшої ефективної роботи за 
напрямком подолання  бар’єрів в торгівлі :

Участь в технічних комітетах EURAMET  та 
розширення можливостей для міжнародних звірень

Нотифікація  призначених українських органів  з 
оцінки відповідності європейськими інституціями



Дякую за увагу!


