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Актуальність роботи. Зважаючи на загострення питання постачання 
природного газу, зростання його вартості та актуалізацію вимог щодо переходу на 
облік енергетичної цінності природного газу за якісними показниками згідно 
Закону України «Про ринок природного газу», постає актуальне завдання 
підтвердження достовірності та підвищення точності обліку природного газу. Для 
підвищення енергозбереження та ефективності управління енергетичними 
ресурсами, зокрема природного газу, першочерговим завданням є зменшення 
обсягів його споживання за рахунок підвищення точності обліку шляхом 
запровадження індивідуального калібрування лічильників та витратомірів газу із 
застосуванням високоточних еталонів в умовах, які максимально відповідають 
умовам їхнього застосування. 

Метою даної роботи є вирішення наукової задачі з прикладним 
застосуванням у сфері забезпечення єдності вимірювань об’єму та об’ємної 
витрати газу – розроблення державного первинного еталона одиниць об’єму та 
об’ємної витрати газу на газовому середовищі при тиску до 1,6 МПа. 

Метрологічне забезпечення обліку кількості природного газу в Україні 
побудоване на періодичному контролі характеристик лічильників газу на 
установках з робочим середовищем – повітря. Застосування лічильників газу 
каліброваних на повітрі при обліку природного газу зумовлює появу додаткових 
похибок, співрозмірних з основною похибкою лічильників (± 1 %), що спотворює 
точність та достовірність обліку природного газу і призводить до виникнення 
значних розбалансів між постачальником і споживачем та різкого погіршення 
енергоефективності використання природного газу. На даний час в Україні 
відсутні вимоги проведення обов’язкової повірки або калібрування лічильників 
газу при високому надлишковому тиску. В окремих нормативних документах 
приведені рекомендації щодо обов’язкового калібрування лічильників газу при 
тиску, вищому за 0,4 МПа, за умови такого тиску в місці встановлення 
лічильників. 

В Європі на даний час є ряд стендів, що працюють на природному газі, 
проте вартість повірочних (калібрувальних) робіт на них є досить висока а 
завантаженість стендів створює кількамісячні затримки при виконанні цих робіт. 
Це створює неабиякі проблеми для вчасного та достовірного контролю за 
метрологічними характеристиками приладів обліку газу, що експлуатуються при 
тисках вище атмосферного. 

Разом з тим, для підвищення точності вимірювання об’єму газу в 
експлуатації є необхідність проведення їх калібрування на реальному середовищі 
природному газі з метою внесення в пам'ять коректора характеристики 
лічильників, отримані при калібруванні за умов газового середовища і 
відповідного тиску. Для реалізації цієї можливості потрібна належна технічна 
основа (база) метрологічного забезпечення, для запровадження якої в Україні 
необхідно створити чітку ієрархію відтворення та передавання одиниць об’єму та 
об’ємної витрати газу на реальному середовищі при відповідних тисках. Разом з 
тим, вітчизняний досвід створення метрологічного забезпечення обліку витрати та 
кількості газу вказує на актуальність цієї проблеми, оскільки на даний час 
питання щодо створення вищої ланки технічної основи, тобто державного 
первинного еталона на реальному газовому середовищі при високому тиску в 
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умовах обмежених фінансових ресурсів поки що є не вирішеною науково-
прикладною задачею. 

З проведеного детального аналізу випливає, що найбільш перспективний 
варіант реалізації процедури відтворення одиниць об’єму та об'ємної витрати газу 
на газовому середовищі при тиску до 1,6 МПа є установка поршневого типу з 
примусовим переміщенням механічного поршневого розділювача і кільцевою 
схемою руху потоку газу. Таке рішення аргументовано тим, що досвід передових 
європейських країн в галузі витратометрії газу вказує на перевагу установок саме 
поршневого типу. Зокрема, поршневі установки є первинними еталонами витрати 
газу в Німеччині, Нідерландах і Данії. 

Аналіз споживання газу показав, що діапазон робочих витрат газу для 
середньостатистичного споживача становить до 1000 м3/год при надлишкових 
тисках до 0,6 МПа (в залежності від підприємства). Виходячи з таких міркувань а 
також апріорно закладаючи можливість проведення звірень з існуючим 
державним первинним еталоном ДЕТУ 03–01–15 та гармонізації одиниць об’єму 
та об’ємної витрати газу при низькому тиску, запропоновано провести створення 
державного первинного еталона шляхом включення в його склад двох установок: 
установки поршневого типу в діапазоні витрат газу від 4 м3/год до 200 м3/год та 
мобільної установки з еталонними лічильниками в діапазоні витрат газу від 
50 м3/год до 1000 м3/год при надлишкових тисках від 0,1 до 1,6 МПа. Верхня межа 
такого значення тиску обумовлена тим, щоб в перспективі вивести Україну на 
міжнародний рівень, тобто провести звірення створеного еталона з аналогічними 
еталонами країн Європи, які працюють при таких тисках. 

Відповідно, зважаючи на апріорно закладену умову обмеженості ресурсів та 
мінімізацію фінансових затрат створення державного первинного еталона 
проведено із застосуванням адаптивного методу та технології побудови еталонів, 
суть якого полягає в наступному: на основі апріорної інформації, отриманої за 
результатами аналізу наукових досягнень в даному напрямку досліджень, 
обирають принцип відтворення одиниць вимірювання та формують його базову 
структурну схему. Методом ітеративного удосконалення структурної, 
функціональної та принципової схем еталону розробляють його фізичну модель, 
на підставі якої формується математична модель і встановлюються джерела 
невизначеності. В подальшому із застосуванням методу PUMA (Procedure 
Uncertainty MAnagement) визначають долі вкладів кожного із джерел 
невизначеності при розрахунку розширеної невизначеності. Даний метод 
заснований на стратегії максимальної межі, тобто із застосуванням принципу 
надмірної переоцінки невизначеності усіх впливових факторів із врахуванням 
вагових коефіцієнтів їхнього впливу. Отримані результати розрахунку 
невизначеності порівнюють із заданими в технічному завданні на розробку 
еталона і ухвалюють рішення щодо напрямку подальшої роботи над створенням 
еталона і підвищення його метрологічних характеристик шляхом наступних 
ітерацій до досягнення необхідного результату. 

В роботі викладені основні етапи формування фізичної моделі в частині 
розробки структурної, функціональної і кінематичної схеми установки 
поршневого типу, яка входить в склад державного первинного еталона. 
Запропоновано ряд технічних рішень, при застосуванні яких розроблена 
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установка позбавлена більшості недоліків проаналізованих аналогічних 
установок. Зокрема: установка доповнена додатковим циліндром з поршнем, який 
механічно закріплений з основним циліндром на одному суцільному штоці та 
виконує роль ємності для зберігання газу, чим виключається контакт мастила з 
газом; при русі поршня відсутні перетоки газу завдяки реалізації ущільнення 
поршневого розділювача надмірним тиском мастила, це дає можливість 
забезпечувати роботу установки в діапазоні надлишкового тиску від близького до 
атмосферного до 1,6 МПа; установка конструктивно складається з чотирьох 
одночасно працюючих ідентичних поршневих секцій, що дало можливість 
збільшити контрольний об’єм і зменшити випадкову складову невизначеності; 
визначення переміщення для обчислення контрольного об’єму газу, що 
відтворюється установкою здійснюється за допомогою цифрової оптичної 
лінійки, яка механічно кріпиться ззовні циліндрів, чим виключається необхідність 
проведення вимірювань через стінку циліндрів і підвищується точність 
визначення витісненого об’єму газу;  

Технічний аспект реалізації поршневою установкою процесу відтворення 
одиниці об’ємної витрати газу при тиску до 1,6 МПа являє собою складну 
динамічну систему, ключовим елементом якої є вузол електромеханічного 
приводу. Оптимальною конструкцією такого вузла приводу є застосування 
комплексу багатоступінчатих зубчастих передач та кулько-гвинтової пари, 
застосування яких забезпечує стабільність руху поршневих розділювачів при 
відтворенні одиниці об'ємної витрати газу. 

Розроблено структурну, функціональну та кінематичну схеми, які є 
взаємодоповнюючими при проведенні досліджень поршневої установки в частині 
стабільності відтворення одиниць об’єму та об’ємної витрати газу на газовому 
середовищі при тиску до 1,6 МПа. Також розроблено інформаційно-вимірювальну 
систему установки, яка складається з вимірювального та керуючого блоків. Така 
структура підвищує надійність, безпеку та функціональність установки.  

На основі зкомпонованої фізичної моделі (рис. 1), сформована математична 
модель процесу відтворення та передавання одиниць об’єму та об’ємної витрати 
газу на газовому середовищі при тиску до 1,6 МПа, що дозволило виявити 
впливові фактори при оцінці невизначеності установки. 

При розробленні рівняння вимірювання процесу відтворення одиниці 
об’єму газу встановлено, що найбільш відповідальним етапом при оцінюванні 
контрольного об’єму є визначення зміни внутрішнього діаметра циліндра по 
відношенню до довжини контрольної ділянки. 

За результатами вимірювань встановлено, що при розрахунку контрольного 
об’єму установки можна виділити кількість елементарних об’ємів циліндрів з 
двома типами діаметрів – 220,05 мм (D1) та 220,06 мм (D2). Таким чином, загальне 
рівняння вимірювання контрольного відтворюваного об’єму VE поршневої 
установки з урахуванням сумування елементарних об’ємів чотирьох циліндрів та 
впливу робочого тиску Р1 і температури газу Т1 матиме наступний вигляд: 
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де h – висота елементарного циліндра; α – коефіцієнт температурного розширення 
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металу; η – коефіцієнт Пуасона; Е – модуль Юнга. 

 
Рис. 1 – Функціональна схема поршневої установки  

1, 2, 4, 5 – циліндри та поршневі розділювачі поршневих секцій; 3 – суцільний для 
двох поршневих розділювачів шток; 6 – еталонний лічильник; 7 – ведучий 
повнотілий вал; 8 – кулько-гвинтова пара вузла приводу; 9 – симетричний привід 
гвинтів кулько-гвинтової пари; 10 – циліндричний редуктор із змінним 
ступінчастим передавальним відношенням; 11 – електродвигун вузла приводу;   
12 – цифрова оптична лінійка. 

На основі математичного узгодження вихідної кутової швидкості 
електродвигуна з лінійною швидкістю поршневих розділювачів, яка визначається 
в залежності від необхідної об’ємної витрати газу, отримано рівняння 
вимірювання процесу відтворення одиниці об’ємної витрати газу qf поршневою 
установкою в залежності від змінної частоти живлення мережі електродвигуна і 
вибору передачі циліндричного редуктора: 
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де R – коефіцієнт ковзання електродвигуна; f – частота мережі живлення, яку 
можна змінювати; W – кількість пар полюсів обмотки ротора; i – передавальні 
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відношення редукторa; p – крок кулько-гвинтової пари; S – площа поперечного 
перерізу циліндрів. 

Для забезпечення передавання одиниць об’єму та об’ємної витрати 
необхідно оцінити цей фізичний процес та описати його математичними 
залежностями. З врахуванням умови нерозривності потоку і балансу мас та 
зважаючи на ту особливість, що розроблена поршнева установка має можливість 
працювати на будь-яких неагресивних газах, з метою уточнення значення 
приведеного об’єму газу запропоновано синтезувати формулу приведення об’єму 
газу до стандартних умов з формулою температурного розширення об’єму газу. 
Уточнена формула приведення є рівнянням вимірювання процесу передавання 
одиниці об’єму газу VP при високому тиску поршневою установкою і має 
наступний вигляд: 
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де β – коефіцієнт об’ємного розширення газу, К1, К2 – коефіцієнти стисливості 
газу в циліндрах установки та в лічильнику газу, відповідно. 

Таким чином, при передаванні одиниці об’ємної витрати газу qP рівняння 
вимірювання виглядає наступним чином: 
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де t – час вимірювання контрольного об’єму газу поршневою установкою. 
На рисунку 2 представлений зовнішній вигляд розробленої поршневої 

установки одиниць об'єму та об'ємної витрати газу при тиску до 1,6 МПа, яка 
входить в склад державного первинного еталона. 

 
Рис. 2 – Установка поршневого типу одиниць об'єму та об'ємної витрати газу на 

газовому середовищі при тиску до 1,6 МПа 
Концепція створення державного первинного еталона в частині 
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забезпечення верхньої межі значення об’ємної витрати газу була побудована на 
принципі адитивності потоків об’ємної витрати газу, шляхом застосування в 
складі еталона установки з еталонними лічильниками, кожен з яких отримує 
одиницю об’єму та об’ємної витрати газу, відтворену безпосередньо на установці 
поршневого типу. Такий підхід дав можливість збільшити значення об’ємної 
витрати газу до 1000 м3/год. 

Для проведення вибору лічильників газу, якими може бути укомплектована 
установка застосовано ризик-орієнтований та системний підходи. Такий підхід 
дає можливість ідентифікувати ризики і наслідки впливових факторів та 
передбачити чинники, що зменшують ризики. На основі проведених досліджень із 
застосуванням методу аналізу ієрархій обрано лічильники газу роторного типу 
Delta типорозміру G 100, які виготовлені за технологією S-Flow і які на даний час 
мають найвищий технічний та метрологічний рівень. Технологія S-Flow полягає у 
застосуванні двох трьохлопаткових роторів, кожна лопатка яких розміщена під 
кутом 120 градусів одна відносно іншої і зміщена на 60 градусів по довжині, така 
конструкція дозволяє уникнути резонансних явищ, які характерні при роботі 
типових роторних лічильників газу із звичайними вісімкоподібними роторами. 

Основне рівняння вимірювання процесу передавання одиниці об’єму газу 
VМ при високому тиску установкою з еталонними лічильниками формується 
шляхом сумування об’ємів, облікованих лічильниками, які встановлені на 
паралельних вітках і має наступний вигляд: 
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Установка з еталонними лічильниками розроблена та виготовлена з 
можливістю транспортування та проведення передавання одиниць об’єму та 
об'ємної витрати газу безпосередньо на місці встановлення робочих еталонів та 
лічильників або витратомірів газу. В установці передбачена можливість 
індивідуального регулювання значення об'ємної витрати газу через еталонний 
лічильник, крім того вхідна та вихідна циліндричні ємності призначені для 
згладжування пульсацій потоків газу через еталонні лічильники, які в свою чергу 
механічно розв’язані через спеціалізовані компенсуючи вібровставки. Загальний 
вигляд установки з еталонними лічильниками, яка входить в склад державного 
первинного еталона наведено на рис. 3. 

На основі результатів експериментальних досліджень державного 
первинного еталона проведено метрологічний аналіз процесу відтворення та 
передавання одиниць об’єму та об'ємної витрати газу на газовому середовищі при 
тиску до 1,6 МПа і отримано наступні метрологічні характеристики: 

– відтворення та передавання одиниці об’єму в діапазоні від 0,05 м3 до 
0,2 м3 установкою поршневого типу з розширеною невизначеністю U = 1,0·10-3; 

– відтворення та передавання одиниці об’ємної витрати в діапазоні від 
4 м3/год до 200 м3/год установкою поршневого типу з розширеною 
невизначеністю U = 1,0·10-3; 

– передавання одиниці об’ємної витрати в діапазоні від 50 м3/год до 
1000 м3/год установкою з еталонними лічильниками з розширеною 
невизначеністю U = 1,4·10-3. 
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Рис. 3 – Установка з еталонними лічильниками одиниць об'єму та об'ємної 

витрати газу на газовому середовищі при тиску до 1,6 МПа 
Науково-технічний рівень та отримані характеристики невизначеності 

підтверджують, що державний первинний еталон відповідає сучасним 
досягненням розвитку національної та світової науки і техніки. Метрологічні 
характеристики еталона знаходяться на рівні світових аналогів (таблиця 1). 

Таблиця 1 – Характеристики еталонів об’ємної витрати газу  

Інститут, (країна) 
Діапазон об’ємної 

витрати газу, 
м3/год 

Діапазон 
тиску, 
МПа 

Розширена невизначеність 
вимірювання  

NMi (Нідерланди) 5 – 230 0,1 – 6 від 1,2·10-3 до 2,2·10-3 
FORCE Technology 

(Данія) 
8 – 400  0,1 – 5 1,5·10-3 

РТВ (Німеччина) 8 – 480 1,6 – 9 1,6·10-3 
NIST (США) 10 – 650 0,1 – 0,7 1,0·10-3 

Створений державний первинний еталон фахівцями ДП «Івано-
Франківськстандартметрологія» на теренах Прикарпаття покладе початок 
розвитку в Україні нового напрямку, пов’язаного з дослідженням впливу 
реального газового середовища та високого тиску на метрологічні характеристики 
лічильників газу під час їхнього індивідуального калібрування. 

Проведення індивідуального калібрування лічильників газу в рамках 
розробленої схеми простежуваності та ланцюга калібрування засобів вимірювання 
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об’єму та об’ємної витрати газу на реальному газовому середовищі в Україні має 
на меті реалізувати доступ споживача до можливості проводити 
енергоменеджмент, тобто управління своїми енергетичними ресурсами, що в 
сучасному аспекті безперечно передбачає енергозбереження цих ресурсів, в тому 
числі і природного газу. Споживач буде оцінювати заходи, які йому потрібно 
вжити, щоб заощадити свій капітал, що прямо пропорційно буде залежати від 
коригування ним кількості спожитої енергії. І таке поступове енергозаощадження, 
яке свідомо почнеться від споживача, тобто від найнижчої кінцевої ланки 
споживання енергоресурсів, буде з наростаючим темпом підніматись по східцях 
газових господарств, підприємств, організацій і приведе до енергоефективного 
суспільства і держави в цілому. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в наступному: 
1. Проведені теоретичні та практичні дослідження, на основі яких 

розроблено державний первинний еталон одиниць об’єму та об’ємної витрати 
газу на газовому середовищі при тиску до 1,6 МПа, який складається з двох 
установок: установки поршневого типу для високоточного відтворення одиниць 
об’єму та об’ємної витрати газу та установки з еталонними лічильниками, для 
побудови якої застосовано принцип адитивності потоків об'ємної витрати газу. 

2. Вперше для побудови поршневої установки для відтворення одиниць 
об’єму та об’ємної витрати газу при тиску до 1,6 МПа з примусовим 
переміщенням поршневого розділювача і кільцевою схемою руху потоку газу 
реалізовано паралельне застосування ідентичних поршневих вимірювальних 
секцій, що дало можливість збільшити контрольний об’єм установки та зменшити 
випадкову складову невизначеності; 

3. Вдосконалено фізичну модель поршневої установки, в якій, на відміну від 
існуючих, запропоновано реалізацію ущільнення поршня надмірним тиском 
мастила та застосування вузла електромеханічного приводу в комплекті з 
багатоступінчатими зубчастими передачами та кулько-гвинтовою парою, що 
забезпечує відсутність перетоків газового середовища, стабільність руху 
поршневих розділювачів і дає можливість розширити динамічний діапазон 
установки; 

4. На основі вдосконаленої фізичної моделі розроблено математичну модель 
процесу відтворення і передавання одиниць об’єму та об’ємної витрати газу на 
газовому середовищі при тиску до 1,6 МПа, що дозволило визначити впливові 
фактори при оцінці невизначеності установки та забезпечити точність на рівні 
державного первинного еталону; 

5. Вперше для розширення верхньої межі передавання одиниці об’ємної 
витрати газу при тиску до 1,6 МПа застосовано набір паралельно встановлених 
еталонних лічильників, кожен з яких отримує одиницю об’єму та об’ємної 
витрати газу, відтворену безпосередньо на установці поршневого типу, виконану 
за принципом мобільної установки, що дало можливість зменшити невизначеність 
передавання об’ємної витрати газу та забезпечити можливість передавання 
одиниць безпосередньо на місці встановлення робочих еталонів. 

6. При розробленні державного первинного еталона застосована адаптивна 
технологія побудови еталона, що, на відміну від існуючих технологій, дозволила 
реалізувати ітеративне удосконалення фізичної моделі поршневої установки, на 
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підставі якої формується математична модель і встановлюються джерела 
невизначеності. 

Практична значимість: 
1. Розроблено та виготовлено установку поршневого типу для відтворення 

та передавання одиниць об’єму та об’ємної витрати газу в діапазоні об’ємної 
витрати від 4 м3/год до 200 м3/год на газовому середовищі при тиску до 1,6 МПа, 
яка входить до складу державного первинного еталона одиниць об’єму та 
об’ємної витрати газу на газовому середовищі при тиску до 1,6 МПа; 

2. Розроблено та виготовлено мобільну установку з еталонними 
лічильниками для передавання одиниць об’єму та об’ємної витрати газу в 
діапазоні об’ємної витрати від 50 м3/год до 1000 м3/год на газовому середовищі 
при тиску до 1,6 МПа, яка входить до складу державного первинного еталона; 

3. Розроблено модернізований варіант пересувної лабораторії для 
проведення калібрування лічильників та витратомірів газу і передавання одиниць 
від державного первинного еталона одиниць об’єму та об’ємної витрати газу на 
газовому середовищі при тиску до 1,6 МПа до вторинних еталонів і 
калібрувальних лабораторій за допомогою установки з еталонними лічильниками, 
яка входить до складу державного первинного еталона; 

4. Розроблено схему простежуваності та ланцюг калібрування засобів 
вимірювання об’єму та об’ємної витрати газу в Україні, що дало можливість 
адаптувати гармонізовані європейські директиви та міжнародні норми до 
вітчизняного законодавства в частині визначення кількості природнього газу. 
 Економічна ефективність. Для виготовлення розробленого державного 
первинного еталона одиниць об’єму та об’ємної витрати газу на газовому 
середовищі при тиску до 1,6 МПа фінансові вкладення склали близько 3600 тис. 
грн.. Відповідно, економічна доцільність оцінюється з розрахунку, що за один 
робочий день можна провести калібрування орієнтовно одного лічильника газу. 
Таким чином за рік кількість лічильників складе близько 150 штук. При вартості 
калібрування 4 тис. грн., термін окупності еталона орієнтовно складе 6 років. 

Публікації. За темою роботи опубліковано 13 статей у наукових виданнях, 
(з яких 9 статей у виданнях, занесених до міжнародних науково-метричних баз 
Index Copernicus, РИНЦ, Google Scholar, ResearchBib, DOAJ), 1 державний 
стандарт України, 3 патенти, 11 публікацій тез науково-технічних конференцій. 

Обсяг впровадження роботи. Створення державного первинного еталона 
одиниць об’єму та об’ємної витрати газу на газовому середовищі при тиску до 
1,6 МПа, в склад якого входять: установка поршневого типу та установка з 
еталонними лічильниками, проводилось в рамках виконання положень Державної 
програми розвитку еталонної бази України до 2022 року. Еталон був 
представлений на розгляд комісії згідно наказу Мінекономрозвитку України, за 
результатами роботи комісії було отримано позитивний висновок про створення 
та затвердження державного первинного еталона. Згідно наказу 
Мінекономрозвитку України № 57 від 22.01.2018р. затверджено державний 
первинний еталон, а ДП «Івано-Франківськстандартметрологія» визначено як 
організація – зберігач державного первинного еталону. 

 
Старший науковий співробітник, к.т.н.     О.А. Бас 


