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Розглянуто і проаналізовано наукову, нормативну і технічну основи метрологічного забезпечення 
вимірювання показників якості природного газу. Запропонована методологія його вдосконалення.  

Рассмотрено и проанализировано научную, нормативную и техническую основы измерения показателей 
качества природного газа.  Предложена методология его усовершенствования.   

In the article the scientific, normative and technical bases  of metrological assurance  of natural gas quality parameters 
measurements are considered and analyzed. The methodology of it's improvement is proposed. 

Вступ. В умовах неперервного зростання об'ємів 
споживання природного газу (ПГ) та, що особливо 
важливо, підвищення світових цін на нього, щораз 
актуальнішими стають вимоги до якості газу [1]. Про 
актуальність цього питання свідчить ріст кількості 
публікацій, в яких розглядаються задачі кваліметрії 
ПГ, зокрема, в наукових роботах працівників 
УкрНДІгазу. Однією із таких задач є вдосконалення 
метрологічного забезпечення вимірювання показників 
якості ПГ [2–4]. 

Метрологічне забезпечення будь-яких вимірю-
вань передбачає встановлення і застосування наукових 
та організаційних норм і правил, а також розроблення, 
виготовлення і застосування  технічних засобів, 
необхідних для досягнення єдності та потрібної 
точності вимірювань [5]. Треба зазначити, що сьогодні 
у газовій промисловості України значна увага 
надається засобам вимірювання витрати газу і тиску, 
тоді як вимірювання інших характеристик газу 
досліджене значно менше. 

1. Аналіз сучасного стану метрологічного за-
безпечення вимірювання показників якості при-
родного газу. З виконаного автором аналізу відомих 

сьогодні публікацій і наукових досліджень випливає 
висновок, що формуванню метрологічних служб в 
науково-дослідних та виробничих підрозділах газової 
галузі України надається значна увага. 

Зокрема, у фундаментальній праці працівників 
УкрНДІгазу [2] розглянуто такі основні розробки та 
завдання Центру контролю якості газу стосовно 
метрологічних робіт: 

• атестація газових сумішей, виконання конт-
рольних вимірювань, розроблення методик виконання 
вимірювань, інструкцій, рекомендацій, регламентів 
тощо з питань вимірювання якості природного газу; 

• розроблення, виготовлення  та впровадження в 
експлуатацію  гігрометра “Харьков-2”, створення та мет-
рологічна атестація робочого еталона “Градієнт-1 ”, не-
обхідного для метрологічної атестації гігрометра “Харь-
ков-2”, що дало можливість створити закінчений комп-
лекс метрологічного забезпечення вимірювання вологості 
природного газу на об’єктах газової галузі України;  

• теоретичні розробки: 
а) досліджено, що наявність крапельної вологи у 

потоці природного газу збільшує похибку вимірю-
вання кількості газу на 1%; 
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б) досліджено, що в чинній сьогодні методиці 
визначення густини природного газу пікнометричним 
методом нормативи збіжності і відтворюваності 
помітно занижені, що часто призводить до хибних 
висновків при порівнянні результатів паралельних 
вимірювань; 

• розроблення і впровадження Державних стан-
дартів України з технічних умов щодо природного газу 
та контролю його якості; 

• освоєння нових напрямків метрологічних ро- 
біт – розширення випробувань і створення випробу-
вальних лабораторій для дослідження сучасних засобів 
вимірювань складу газу, його густини, калорійності, 
вологості тощо у лабораторних і виробничих умовах;  

• координація програм міжлабораторного порів-
няння результатів вимірювань – елемента контролю 
якості вимірювань, поширеного у промислово 
розвиненутих країнах. 

 Подібні задачі аналізуються і в інших наукових 
працях [3–6], зокрема в [6] розглядається питання 
оцінювання якості природного газу як енергоносія, 
тобто встановлення ціни на газ залежно від його 
теплотворної здатності, що, безумовно, потребує 
вдосконалення методики вимірювання власне цієї 
теплотворної здатності та вдосконалення метроло-
гічного забезпечення цього вимірювання. 

Із наведеного вище аналізу випливає висновок, 
що здебільшого йдеться про удосконалення 
вимірювань окремих фізико-хімічних характеристик 
(властивостей) газу без комплексного аналізу 
функціональних чи кореляційних зв’язків між ними. 
Наприклад, теплотворну здатність газу неможливо 
точно визначити без урахування його вологості [7; 8], 
тоді як чинна сьогодні методика, відображена в ГОСТ 
22667-22 [9], основана на суто теоретичному аналізі 
компонентного складу газу та характеристиках його 
компонентів. 

Вказані вище міркування і зумовили тематику 
цієї статті, пов’язану з комплексним оцінювання якості 
природного газу та організацією необхідного метроло-
гічного забезпечення вимірювання його якості. 

2. Основні завдання досліджень і формулю-
вання цілі статті. Як показує виконаний автором 
аналіз стосовно метрологічного забезпечення квалі-
метрії природного газу, актуальними є такі задачі: 

• розроблення нових стандартів та інших норма-
тивно-технічних документів (НТД), які регламентують 

вимоги до вимірювання фізико-хімічних властивостей 
газу, зокрема, його  питомої теплоти згоряння (тепло-
творної здатності), компонентного складу, вологості, 
густини, числа Воббе тощо [1]; 

• розроблення нових методик розрахунку допус-
тимих похибок вимірювання показників якості газу; 

• використання сучасних прецизійних засобів 
вимірювальної техніки (хроматографів, гігрометрів 
тощо) або розроблення нових, необхідних для вимі-
рювання показників якості газу; 

• забезпечення метрологічних лабораторій газової 
галузі відповідними зразковими засобами вимірю-
вальної техніки та методиками, необхідними для 
здійснення метрологічної перевірки;  

• розроблення методик визначення функціональ-
них чи кореляційних залежностей між фізико-
хімічними властивостями газу та показниками його 
якості; 

• розроблення методик комплексного оцінювання 
якості газу залежно від груп призначення на основі 
використання відповідних профілів якості залежно від 
точності виконаних вимірювань. 

3. Аналіз методології розв’язання задач метро-
логічного забезпечення кваліметрії природного 
газу.  

3.1. Основні засади метрологічного забезпечен-
ня вимірювань. Метою метрологічного забезпечення є 
поліпшення якості продукції, підвищення ефективності 
виробництва, наукових досліджень, використання 
матеріальних цінностей та енергетичних ресурсів. 
Одною із складових досягнення цієї мети є 
забезпечення єдності вимірювань, тобто такого їхнього 
стану, коли результати вимірювань виражені в 
узаконених одиницях фізичних величин, а значення 
похибок відомі із заданою ймовірністю і не виходять за 
встановлені межі. Правові основи єдності вимірювань 
регламентуються Законом України про метрологію та 
метрологічну діяльність [10], а  забезпечення їхньої 
єдності досягається єдністю засобів вимірювальної 
техніки (ЗВТ) і методик виконання вимірювань [11]. У 
такому контексті розглянемо питання метрологічного 
забезпечення вимірювання показників якості 
природного газу. 

3.2. Складові метрологічного забезпечення 
вимірювання показників якості природного газу. 
Метрологічне забезпечення будь-якого вимірюваль-
ного процесу містить такі складові: наукову, 
законодавчу, нормативну, технічну та організаційну. 
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Основним предметом цієї роботи є наукова, норма-
тивна і технічна складові.  

Науковою основою метрологічного забезпечення 
вимірювання показників якості природного газу є 
метрологія – наука про вимірювання [5],  зокрема, 
кваліметрія – розділ метрології, що вивчає вимірю-
вання якості продукції [12]. Основними задачами у 
такому разі є розроблення нових методик визначення 
допустимих похибок вимірювання основних фізико-
хімічних властивостей газу і, на цій основі,  виз-
начення допустимих похибок вимірювання показників 
якості газу, а також розроблення методик комп-
лексного оцінювання якості газу залежно від груп 
призначення на основі використання відповідних 
профілів якості залежно від точності вимірювань 
фізико-хімічних властивостей газу. 

Нормативною  основою метрологічного забезпе-
чення вимірювання показників якості природного газу 
є державні стандарти України, технічні регламенти та 
інші нормативно-технічні документи (НТД) – 
інструкції, методики тощо, які встановлюють вимоги 
щодо якості газу,  продуктів його  перероблення та 
вимоги щодо охорони довкілля і  безпеки праці. Як 
показує аналіз і як зазначено  в [13],  сучасна 
нормативна база  газової галузі  України  складається 
переважно із  стандартів (ГОСТів) Радянського Союзу 
і є , по-перше, застарілою стосовно сучасних вимог 
щодо якості газу, а, по-друге, не відповідає умовам 
добування газу в Україні, зокрема, кліматичним 
умовам та географічному розміщенню газових 
родовищ, що однозначно вимагає її вдосконалення. 

Технічною   основою метрологічного забезпечення 
вимірювання показників якості природного газу є 
система засобів вимірювальної техніки (державних 
еталонів фізичних величин, робочих еталонів, стан-
дартних зразків складу газу, робочих ЗВТ) і методик 
виконання вимірювань. Відповідно до цього, 
вдосконалення технічної основи метрологічного забез-
печення вимірювання показників якості газу доцільно 
здійснювати за допомогою проектування і впрова-
дження нових сучасних ЗВТ для вимірювання фізико-
хімічних властивостей газу, яскравим прикладом чого 
є гігрометр “Харьков-2” [2], а також розроблення і 
впровадження нових методик вимірювання окремих 
фізико-хімічних властивостей газу з урахуванням 
впливу на них інших його властивостей, тобто 
інтелектуальних методик кваліметрії [14].  

4. Рекомендації щодо розв’язання задач мет-
рологічного забезпечення кваліметрії природного 
газу.  

4.1. Аналіз показників якості природного газу, 
щодо яких доцільно першочергово вдосконалювати 
метрологічне забезпечення. Методологію розв’язання 
поставлених задач розглянемо у контексті складових 
метрологічного забезпечення вимірювання показників 
якості природного газу, сформульованих вище.  

При встановленні номенклатури показників 
якості ПГ насамперед були проаналізовані ті його 
властивості, які входять до складу якості газу і 
забезпечують можливість оцінювання рівня його 
якості, зокрема, при транспортуванні, обліку та 
використанні (споживанні) газу.  Під час аналізу 
враховано призначення та умови використання ПГ, 
потреби споживачів та вимоги до показників якості, в 
результаті чого було встановлено такі групи показників 
якості ПГ: 

• показники призначення; 
• показники технологічності; 
• показники транспортабельності; 
• екологічні показники; 
• показники безпеки. 
4.2. Вдосконалення нормативної бази метро-

логічного забезпечення кваліметрії природного газу. 
Вплив нормативно-технічних документів на 

якість газу викликає зацікавлення в багатьох до-
слідників [15].  На основі виконаного аналізу основні 
шляхи підвищення ефективності газової промисловості 
України можна означити такими позиціями: 

• розроблення технічних рішень та НТД, які 
пов’язані із переходом на облік газу з урахуванням  
його енергетичних  показників, тобто при розрахунках 
із споживачами враховувати не тільки об’єм 
поставленого газу, але й його калорійність; 

• розроблення технічних рішень та НТД, які 
пов’язані із обґрунтованим зниженням вимог до 
вологості газу, що дає змогу знизити витрати на 
осушування газу та реалізувати газ з підвищеною 
вологістю; 

• впровадження показників, пов’язаних із впливом 
якості газу на його облік, зокрема вологості газу, 
оскільки волога заміщує певну кількість газу, що 
особливо актуально при великих об’ємах поставок газу 

 • гармонізація стандартів та інших НТД з 
міжнародними стандартами, зокрема з ISO 13688:1998 
[16].   
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5. Висновки 
• Якість природного газу безпосередньо пов’язана з 

точністю вимірювання показників його якості і, відпо-
відно, з метрологічним забезпечення цих вимірювань. 

• Підвищення точності вимірювання показників 
якості природного газу потребує насамперед вдоско-
налення нормативно-технічної бази та матеріального 
забезпечення кваліметричних вимірювань в газометрії. 

• Розв’язувати поставлені вище задачі доцільно 
гармонізацією чинних в Україні  стандартів та інших 
НТД з міжнародними стандартами системи  ISO. 
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