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Перелік законодавчо регульованих засобів 
вимірювальної техніки

Модулі

1 Автоматизовані системи контролю і обліку енергетичних і 
матеріальних ресурсів (електричної і теплової енергії, газу, 
води, нафтопродуктів тощо) для електромеханічних систем

F1 або G

2 Автоматизовані системи контролю і обліку енергетичних і 
матеріальних ресурсів (електричної і теплової енергії, газу, 
води, нафтопродуктів тощо) для електронних систем або 
систем, що містять програмний продукт

F1 або G



Технічний регламент законодавчо регульованих 
засобів вимірювальної техніки

 Модуль F1 (відповідність за результатами
перевірки засобу вимірювальної техніки)

 Модуль G (відповідність за результатами
перевірки кожного окремого засобу
вимірювальної техніки
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Доказова нормативна база

 ДСТУ ГОСТ 8.586.1, 2, 5:2009 Вимірювання витрати та
кількості рідини й газу із застосуванням стандартних
звужувальних пристроїв

 ДСТУ OIML R 140:2014 Вимірювальні системи для
газоподібного палива

 ДСТУ EN 1776:2014 Системи газопостачання.
Газовимірювальні станції. Функційні вимоги
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Нормативні документи

РМУ 037-2015 Вузли обліку природного газу з
лічильниками та коректорами. Метод та основні принципи
вимірювань, характеристики та загальні вимоги

РМУ 038-2015 Вузли обліку природного газу з
лічильниками та коректорами. Порядок проведення
експертизи монтажу

РМУ 040-2012 Вузли обліку рідини або газу із
застосуванням стандартних діафрагм Порядок проведення
експертизи монтажу
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Схеми конфігурацій автоматизованих систем
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Процедура вимірювання об’єму газу

Визначення об’єму за стандартних умов:

VС =VP  С

визначення коефіцієнта перетворення: 

С = (р  Тс) / (рс  Т  К)

або

С = ρ / ρс
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Розрахунок максимально допустимої похибки / 
розширеної невизначеності автоматизованої системи

2 2 2 2
C KOP P T KU U U U U   

TU

Розширена невизначеність вимірювання об’єму газу автоматизованої системи:

Розширена невизначеність коефіцієнта перетворення:

де         розширена невизначеність вимірювання об’єму газу лічильником газу

де         розширена невизначеність коректора

розширена невизначеність давача тиску

розширена невизначеність давача температури

розширена невизначеність визначення коефіцієнта стисливості газу

KOPU

PU

VpU
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22
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Схема накопичення розширеної невизначеності
автоматизованої системи



Максимально допустима похибка / невизначеність 
автоматизованої системи

Тип автоматизованої системи Вимоги Діапазон 

Автоматизована система обліку газу 
за методом змінного перепаду тиску

± 3.0 %
Qmin – Qmax

(за результатами 
розрахунку)

Автоматизована система обліку газу 
на базі лічильників газу 

± 2.5 % Qmin – Qmax

11



Основні проблеми при проведенні оцінки відповідності 
автоматизованих систем обліку газу

 технічна документація на систему надана не в
повному обсязі

 монтаж автоматизованої системи не відповідає
вимогам нормативних документів

 під’єднання ЗВТ до обчислювача не відповідає
комплектності, яка зазначена в паспорті

 не коректна конфігурація обчислювача / коректора

 діапазон вимірювання ЗВТ не відповідає реальному
значенню діапазонів автоматизованої системи

 відсутність маркування автоматизованої системи
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Автоматизовані системи контролю та 
обліку природного газу
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Декларація про 
відповідність
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Облік природного газу в одиницях 
енергії

Е = V · H

V – об’єм природного газу, виміряний
лічильником
H – теплота згоряння (теплотворна
здатність) газу



Автоматизована система обліку енергії 
природного газу
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Нормативна база

 ДСТУ OIML R 140:2014 Вимірювальні системи для
газоподібного палива

 ДСТУ ISO 15112:2009 Природний газ. Визначення
енергії

 ДСТУ ISO 15971:2014 Природний газ. Вимірювання
властивостей. Теплота згоряння та число Воббе
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ДСТУ OIML R 140:2014 Вимірювальні системи для 
газоподібного палива

Максимальна 
допустима 
похибка/ 

невизначеність
визначення:

Клас точності 
A 

Клас точності 
B

Клас точності 
C

Енергії ± 1.0 % ± 2.0 % ± 3.0 %

Приведеного 
значення об’єму

± 0.9 % ± 1.5 % ± 2.0 %
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Процедури оцінки відповідності 
автоматизованої системи обліку енергії газу 
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Дякую за увагу!
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