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Основні вимоги до лічильників газу 
промислового призначення

 Встановлені технічним регламентом засобів вимірювальної техніки
(Додаток 1 та 4 ), який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від
24 лютого 2016р. №163 із змінами внесеними згідно з Постановою КМ №102 від
12.02.2020 )

 ДСТУ OIML R 137-1-2:2018 Лічильники газу. Частина 1. Метрологічні й технічні
вимоги. Частина 2. Методи підтвердження метрологічних і технічних
характеристик

 ДСТУ EN 12480:2006 / Зміна №1:2014 Лічильники газу роторні. Загальні технічні
умови (EN 12480:2002/А1:2006, IDT); Діючий з 01.01.2016

 ДСТУ EN 12261:2006 / Зміна №1:2014 Лічильники газу турбінні. Загальні технічні
умови (EN 12261:2002/А1:2006, EN 12261:2002 /АС:2003, IDT); Діючий з
01.01.2016



Принцип вибору  придатного еталона 

для проведення випробувань в рамках оцінки відповідності типу 

суттєвим вимогам Технічного регламенту
(п.11.1.2 ДСТУ OIML R 137)

Вибираємо клас приладу :

1 або 1.5

Вимога до максимального 
значення розширеної 

невизначеності 
проведених вимірюваннь
встановлюється виходячи 

з принципу 

МДП / 5

МДП = 1 % МДП = 1.5 %

U ≤ 0.2 % U ≤ 0.3 %



Вторинні еталони одиниць об'єму та об’ємної витрати газу 

ВЕТУ 03-01-03-11 та ВЕТУ 03-01-04-12  

Діапазон об'ємної 
витрати газу, 

м3/год

Розширена 
невизначеність

U ( k=2, P=0.95 ),
%

1 – 1250 0,11

1250 – 6500 0,12

6500 -7800 0,14

Характеристики еталонів підтверджені міжнародними звіреннями за темою  COOMET.M.FF-S9
https://ifdcsms.com.ua/uk/science/international-activity/



Суттєві вимоги до засобів вимірювальної техніки
(Додаток 1 до Технічного регламенту)

Допустимі похибки
3. За нормованих робочих умов і за відсутності перешкод похибка вимірювання 

не повинна перевищувати значення максимально допустимої похибки, 
яке встановлено спеціальними вимогами, 

зазначеними у додатку 4 до Технічного регламенту

Відтворюваність
15. Близькість результатів послідовних вимірювань однієї і тієї ж вимірювальної 

величини під час зміни місця вимірювання або споживача(користувача), коли всі інші 
умови вимірювань залишаються незмінними, є відтворюваністю. Розбіжність 

результатів вимірювань повинна бути незначною порівняно 
з максимально допустимою похибкою.

Повторюваність
16. Близкість результатів послідовних вимірювань однієї і тієї ж вимірювальної 
величини, виконаних в одних і тих же умовах вимірювань, є повторюваністю. 

Розбіжність результатів вимірювань повинна бути незначною порівняно 
з максимально допустимою похибкою.

Довговічність
18. Конструкція засобу вимірювальної техніки повинна забезпечувати підтримку 
достатньої стабільності його метрологічних характеристик протягом визначеного 

виробником терміну за умови, що він правильно встановлений, 
обслуговується і застосовується згідно з інструкцією виробника 

та в умовах навколишнього середовища, для яких він призначений.



Придатність

20. Засіб вимірювальної техніки не повинен мати характеристик, 
що сприяють його застосуванню з метою обману, при цьому можливості ненавмисного 

неправильного застосування повинні бути мінімальними.

21. Для отримання правильних результатів засіб вимірювальної техніки повинен бути придатним 
для призначеного застосування з урахуванням реальних робочих умов  

і не повинен відповідати невиправданим вимогам споживача(користувача)
для отримання правильного результату.

25. Конструкція засобу вимірювальної техніки повинна сприяти здійсненню контролю
завдань вимірювання після того, як його введено в обіг або експлуатацію. 

За необхідності для здійснення такого контролю частиною засобу вимірювальної техніки 
повинно бути спеціальне обладнання або програмний продукт. 

Процедури випробувань повинні бути описані в керівництві з експлуатації.

Якщо засіб вимірювальної техніки має додаткове програмне забезпечення, 
яке підтримує інші функції, крім вимірювальних, програмне забезпечення, 

яке в цьому випадку є критичним для метрологічних характеристик, 
повинно бути ідентифікованим і не повинно піддаватися 

неприпустимому впливу додаткового програмного забезпечення.

Оцінка відповідності
46. Засіб вимірювальної техніки повинен бути сконструйований таким чином, 

щоб дозволити оцінити його відповідності вимогам Технічного регламенту.



Діапазон
витрат Q

Клас

1 1.5

Qmin ≤ Q < Qt ±2% ±3%

Qt < Q ≤ Qmax ±1% ±1.5%

Особливі вимоги до лічильників газу та пристроїв
перетворення об’єму

(Додаток 4 до Технічного регламенту)

Максимально допустимі похибки
4. Максимально допустима похибка лічильника газу, 

що відображає об’єм або масу за нормованих робочих умов :

Максимально допустима похибка лічильника газу не повинна 
систематично надавати перевагу будь-якій стороні

Вплив збурення потоку до і після лічильника
7. Під час здійснення монтажу відповідно до умов, визначених виробником, 

вплив збурення потоку не повинен перевищувати 
однієї третини максимально допустимої похиби.



Довговічність

Лічильники класу точності 1,5

9. Відхилення результату вимірювання після випробування на довговічність 
відносно первинного результату вимірювань для витрати в діапазоні від Qt до Qmax

не повинно становити більше ніж 2 %

10. Похибка зареєстрованого значення після випробування на довговічність 
не повинна перевищувати подвоєного значення максимально допустимої похибки.

Лічильники класу точності 1

11. Відхилення результату вимірювання після випробування на довговічність 
відносно первинного результату вимірювань 

не повинен перевищувати однієї третини максимально допустимої похибки

12. Похибка зареєстрованого значення після випробування на довговічність 
не повинна перевищувати значення максимально допустимої похибки.



Q, 
м.куб/год

Похибка, 
%

645.65 -0.85

457.46 -0.83

254.7 -0.74

161.82 -0.71

64.28 -0.3

31.71 -0.56

12.95 -0.44

WME =  -0.76
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В цілому діапазоні 
витрат Q

Клас

1% 1.5%

WME ± 0.4 ± 0.6

Показник, що характеризує надання переваги одній зі сторін 
Середньозважене значення похибки WME 

(п.3.2.5 ДСТУ OIML R 137)

Критерії 
відповідності



Випробування на довговічність 
(п.5.2.4. ДСТУ EN 12261, п.8 ДСТУ EN 12480, п.12.6.9 ДСТУ OIML R 137)

Вимога
Лічильники повинні зберігати свої
метрологічні характеристики в певних межах
протягом очікуваного строку служби.

Критерії відповідності
Різниця похибки лічильника за усіх випробних витрат між початком і кінцем
випробовування не повинна перевищувати 1/3 від максимально допустимої
похибки

Метод випробування
Випробовування виконують за витрати Qmax лічильника протягом 1 000 год.

Лічильники, що підлягають випробовуванню на довговічність, повинні бути
разом зі своїми відліковими пристроями.



Вимога
Інструкція виробника щодо встановлення лічильника повинна
визначити рівень захисту лічильника з урахуванням скручувального і
згинального моментів, що забезпечує його правильне функціонування
та гарантувати герметичність.

Метод випробування
Перевірку проводять за двох найменших значень витрати і випробування
на герметичність проводять до, протягом та після випробування на
cкручування та згинання.

Критерії відповідності
Лічильник повинен зберігати герметичність. 

Похибки лічильника, отримані протягом і після
прикладення моменту, не повинні відрізнятися від
значень, отриманих до прикладення моменту більше, ніж
на одну третину від максимальної допустимої похибки.

Випробування на вплив
згинальних і скручувальних моментів для лічильників турбінного типу

(п. 6.2.4 ДСТУ EN 12261)



Випробування на вплив
згинальних і скручувальних моментів для лічильників роторного типу

(п. 6.3.6 ДСТУ EN 12480)

Вимоги

- Похибка лічильника за Qmin повинна залишатись в межах початково
допустимих значень МДП протягом прикладання моменту

- після прикладання моменту з кожною витратою, похибка лічильника
не повинна перевищувати меж МДП, а відхил похибки лічильника за
кожної витрати не повинен перевищувати 1/3 від МДП лічильника

- після прикладання моменту лічильник повинен залишатись
герметичним



Випробування на відтворюваність лічильників
(п.5.6, п.12.6.2 ДСТУ OIML R 137)

Вимога
Для витрат, що дорівнюють або перевищують Qt, відтворюваність
похибки за конкретної витрати має бути меншою або дорівнювати
одній третій максимально допустимої похибки.

Метод випробування
Випробування проводяться за витрат, що дорівнюють або
перевищують Qt. Для кожної з цих витрат похибка визначається
окремо шість разів, за зміни витрат між кожним послідовним
вимірюванням.
Примітка.
У випадку, якщо відтворюваність похибки перших трьох вимірювань дорівнює чи
менше 1/6 МДП (0,17% для класу 1), вважають, що вимогу виконано.

Серія
вимір

0.1Qmax 
м3/год

0.25Qmax 
м3/год

0.4Qmax 
м3/год

0.7Qmax 
м3/год

Qmax
м3/год

% 10 25 40 70 100
1 -0.02 0.12 -0.15 0.15 0.12

2 -0.03 0.18 -0.20 -0.02 -0.02

3 -0.21 0.25 -0.01 0.06 -0.06

4 -0.12 0.24 -0.22 0.10 -0.01

5 0.12 -0.02 -0.09 0.07 0.06

6 -0.20 -0.06 -0.18 0.12 0.01

Min -0.21 -0.06 -0.22 -0.02 -0.06

Max 0.12 0.25 -0.01 0.15 0.12

Різниця 0.33 0.31 0.21 0.17 0.18

Критерії відповідності
Різниця ≤ 0,33 %

(для класу 1)
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Випробування на повторюваність лічильників
(п. 5.7 ДСТУ OIML R 137)

Вимога
Збіжність похибки трьох послідовних вимірів за заданої витрати має бути меншою або дорівнювати одній третій
максимально допустимої похибки.

Метод випробування
Відповідність вимогам щодо збіжності похибки, визначають за витратами Qmin, Qt та Qmax.

За кожної з цих витрат похибки визначають три рази і розраховують різницю між мінімальною та максимальною
вимірювальною похибкою.

Вимір
Qmin
м3/год

0.1Qmax 
м3/год

Qmax
м3/год

% 1 10 100
1 0.11 0.16 0.11

2 -0.24 0.05 0.14

3 -0.01 0.17 0.13

Min -0.24 0.05 0.11

Max 0.11 0.17 0.14

Різниця 0.35 0.12 0.03

1/3 МДП 0.67 0.33 0.33

Примітка.
Для лічильників газу, які призначені
для використання під високим тиском,
це випробування можна проводити за
найменшого робочого тиску.
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Метод випробування
- для турбінних лічильників
Похибку лічильника треба визначати за різних витрат газу в такому
порядку: 0,25·Qmax; 0,70·Qmax; 0,40·Qmax, Qmax, причому зміну від
0,4·Qmax до Qmax роблять через значення 1,10·Qmax для того, щоб
наблизитися до значення Qmax від більшого значення витрати газу.

- для роторних лічильників
Похибку лічильника визначають для двох значень витрат в такому
порядку: Qt, Qmax, Qt, Qmax, Qt, Qmax, де змінення витрат від Qt до
Qmax відбувається через 1,10 Qmax, щоб досягти витрати Qmax від
більшої витрати.

При кожній витраті потрібно тричі оцінити похибку без зміни витрати
газу. Цикл треба повторити тричі.

Випробування на стабільність лічильників
(п.5.2.2 ДСТУ EN 12261, п.5.3 ДСТУ EN 12480)

Вимога
- для турбінних лічильників
У діапазоні витрат від 0,25·Qmax до Qmax зміна похибки лічильника за кожної витрати не повинні виходити за
межі 0,2 %.
- для роторних лічильників
У діапазоні витрат від Qt до Qmax зміна похибки лічильника за кожної витрати не повинні виходити за межі 0,2 %.

Вимір / 
Цикл

1 2 3 4 5
25%

Qmax
70%

Qmax
40% 

Qmax
110% 
Qmax

100% 
Qmax

1
0.333 0.101 0.16 - 0.118

0.312 0.075 0.179 - 0.157

0.342 0.074 0.191 - 0.175

2
0.35 0.105 0.181 - 0.162

0.353 0.102 0.199 - 0.127

0.367 0.084 0.193 - 0.145

3
0.361 0.146 0.21 - 0.145

0.386 0.127 0.204 - 0.099

0.369 0.138 0.238 - 0.125

Max 0.312 0.074 0.16 - 0.099
Min 0.386 0.146 0.238 - 0.175

Різниця 0.074 0.072 0.078 - 0.076

Критерії відповідності
Різниця ≤ 0,2 %

(для класу 1)



Види місцевих опорів потоку
(Додаток B ДСТУ OIML R 137-1-2) (п. 6.2.4. ДСТУ EN 12261)



Вимога
Зміна похибки внаслідок завад не повинна перевищувати 1/3 значення класу точності
лічильника.

Випробування на вплив завад потоку
(Додаток B ДСТУ OIML R 137-1-2)

Умови перевірки
Випробування проводиться з повітрям за атмосферного тиску, за витрат
0,25 Qmax, 0,4 Qmax та Qmax.

0.25Qmax 
м3/год

0.4Qmax 
м3/год

Qmax
м3/год

% 25 40 100
Первинна 0.21 0.05 0.16
Завади 1 -0.12 -0.09 0.03
Завади 2 0.49 0.38 0.49

Різниця 1 0.33 0.14 0.13
Різниця 2 0.28 0.33 0.33
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Критерії відповідності

Різниця ≤ 0,33 %
(для класу 1)



Теорія без практики
мертва практика без теорії

сліпа
(О. В. Суворов)





Офіційний сайт : https://ifdcsms.com.ua/

Телефони :
Начальника центру НЗВ - (0342) 53-56-29
Начальника випробувальної лабораторії - (0342) 53-56-39
Начальника науково-дослідної лабораторії - (0342) 53-56-24

E-mail (Центру НЗВ) : nmzv@ukr.net


