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Важливість точних вимірювань
Важность точных измерений

The importance of accurate measurements

Для вимірювання газових та нафтових потоків при
транспортуванні використовують мільйони засобів
вимірювальної техніки.

Для измерения газовых и нефтяных потоков при
транспортировке используют миллионы средств
измерительной техники.

Запорука ефективної діяльності національної економіки –
чіткий і точний облік енергоносіїв (природного газу, нафти та продуктів їх
переробки) в режимі реального часу.
Неточний облік вуглеводнів при видобуванні, транспортуванні,
зберіганні та споживанні призводить до появи невизначеності –
метрологічної та фінансової, не дозволяє приймати правильні рішення.
Певна доля вуглеводнів з однаковою ймовірністю може бути віднесена як
на користь продавця, так й покупця.
Зменшити величину похибки та ймовірність помилки, гарантувати
точний результат вимірів при формуванні балансу вуглеводнів – головне
завдання метрологічної діяльності.
Тисячі лічильників – турбінних, ротаційних, мембранних,
ультразвукових та витратомірів зі звужуючими пристроями, забезпечують
облік вуглеводнів на усіх стадіях з різною точністю вимірювання. Похибка
вимірювання коливається від ±0,5% до ±5%.
Мільйони приладів вимірюють тиск, температуру, густину, вологість,
в’язкість, енергетичні показники та хімічний склад вуглеводнів. Похибка
таких вимірювань коливається від ±0,1% до ±2%.
Всі прилади відповідають вимогам різних стандартів: українських
(ДСТУ), російських (ГОСТ), американських (ASTN), німецьких (DIN),
британських (BSI), міждержавних (МДР), європейських (EN) та
міжнародних(ISO).
Вони реалізують різні методи вимірювання та простежуються до
різних еталонів. Гарантувати еквівалентність результатів вимірювання
різними приладами важко. Головна умова еквівалентності результатів та
забезпечення єдності вимірювань – міжнародні порівняння національних
еталонів, звірення робочих еталонів з первинним національним еталоном та
проведення калібрувальних процедур усіх засобів вимірювань.

Гарантия эффективной деятельности национальной экономики –
четкий и точный учет энергоносителей (природного газа, нефти и продуктов
их переработки) в режиме реального времени.
Неточность учета углеводородов при добыче, транспортировании,
хранении и потреблении приводит к появлению метрологической
и финансовой неточности, мешая принять правильное решение.
Определенная часть углеводородов с одинаковой вероятностью может
быть отнесена как в пользу продавца, так и покупателя.
Уменьшить величину погрешности и вероятности ошибки,
гарантировать точный результат измерений при формировании баланса
углеводородов – главная задача метрологической деятельности.
Тысячи счетчиков – турбинных, роторных, мембранных,
ультразвуковых и расходометров с сужающими устройствами обеспечивают
учет углеводородов на всех стадиях с разной точностью измерения.
Погрешность измерения колеблется от ±0,5% до ±5%.
Миллионы приборов измеряют давление, температуру, плотность,
влажность, вязкость, энергетические показатели и химический состав
углеводородов. Погрешность таких измерений колеблется от ±0,1%
до ±2%.
Все приборы отвечают требованиям разных стандартов:
украинских (ДСТУ), российских (ГОСТ), американских (ASTN), немецких
(DIN), британских (BSI), межгосударственных (МГС), европейских (EN) и
международных (ISO).
Они реализуют различные методы измерения и прослеживаются к
разным эталонам. Гарантировать эквивалентность результатов измерения
различными приборами сложно. Главное условие эквивалентности
результатов и обеспечения единства измерений – международное
сравнение национальных эталонов, сверка рабочих эталонов с первичным
национальным эталоном и проведение калибровочных процедур всех
средств измерений.
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Millions metering devices are used to measure gas
and oil flows during transportation.
Guarantee of stable national economy – accurate and transparent
metering of energy carriers: natural gas, oil and oil products.
Inaccurate metering causes metrological and financial uncertainties
and disallows making correct decisions. With equal probability part of
hydrocarbons may be transferred to the seller or buyer of gas.
The main task of metrological activity is to decrease the value of
uncertainty and error probability and to guarantee accurate results of
hydrocarbons metering.
Thousands meters – turbine, rotary, diaphragm, ultrasonic and
orifices provide hydrocarbons metering on all stages: production,
transportation, storing and consumption with different metering
accuracy. Metering error lies within ± 0.5% - ± 5%.
Millions devices measure pressure, temperature, density,
humidity, viscosity, energy indices and chemical composition of
hydrocarbons (metering error: ± 0.1% - ± 2%).
All devices meet requirements of different standards: Ukrainian
(DSTU), Russian (GOST), US (ASTN), German (DIN), UK (BSI),
interstate (MDR), international (ISO) and European (EN) standards.
They implement different metering methods and lead to different
standards. It is very difficult to guarantee equivalency of metering
results by different devices. The main condition of results equivalence
and provision of metering unity – international comparisons of national
standards, checking operating standards with primary national standard
and implementation of calibration procedures of all metering devices.

За активної допомоги
Європейського Союзу
При активной помощи
Европейского Союза

EU active assistance

Меморандумом між Україною та Європейським Союзом про
порозуміння щодо співробітництва в енергетичній галузі від 01.12.2005 р.
визначено надзвичайно важливе значення як для України, так і для
Європейського Союзу гарантій безпеки, прозорості та надійності роботи
газо- та нафтотранспортної системи.
Забезпечення інтеграції ринків газу та нафти України у енергетичний
ринок Європейського Союзу потребує активного впровадження в Україні
європейських директив, гармонізованих технічних норм та стандартів.
Їх реалізація можлива лише за умови створення нової технічної бази
вимірювань та нової еталонної бази, тобто поступовий перехід від
технологій, що базуються на застарілих методах, які неможливо порівняти
з діючими національними та міжнародними еталонами, до впровадження
новітніх інтелектуальних та ефективних вимірювальних технологій, які
забезпечують контроль результатів вимірювань.
Саме еталони Метрологічного центру НАК «Нафтогаз України» в м.
Боярка забезпечать можливість порівняння методів вимірювання газу, що
застосовують російські та європейські партнери, гарантуватимуть взаємне
визнання результатів вимірювань, дозволять проводити дослідження та
випробування новітніх вимірювальних технологій та їх впровадження в
Україні, зупинять застосовування застарілих, неефективних та недостатньо
точних вимірювальних засобів та технологій.

Меморандум между Украиной и Европейским Союзом о
взаимопонимании относительно сотрудничества в энергетической
области от 01.12.2005 г. определил гарантии безопасности, прозрачности
и надежности работы газо- и нефтетранспортной системы чрезвычайно
важными как для Украины, так и для Европейского Союза.
Для обеспечения интеграции рынков газа и нефти Украины в
энергетический рынок Европейского Союза необходимо активное внедрение
в Украине европейских директив, гармонизированных технических норм и
стандартов. Их реализация возможна лишь при условии создания новой
технической базы измерений, а также новой эталонной базы. То есть речь
идет о постепенном переходе от технологий, базирующихся на устарелых
методах, которые невозможно сравнить с действующими национальными
и международными эталонами, к внедрению новейших интеллектуальных
и эффективных измерительных технологий, способных обеспечить
контроль результатов измерения.
Именно эталоны Метрологического центра НАК “Нефтегаз Украины”
в г. Боярка обеспечат возможность сравнения методов измерения
газа, применяемых российскими и европейскими партнерами; будут
гарантировать взаимное признание результатов измерений; позволят
проводить исследования и испытания новейших измерительных
технологий для их внедрения в Украине; остановят применение устаревших,
неэффективных и недостаточно точных измерительных средств и
технологий.

Memorandum of agreement, signed between Ukraine and
European Union concerning co-operation in energy sphere (01.12.2005)
underlines the importance of safety, transparency and reliability of gas
and oil transportation system operation, for both Ukraine and European
Union.
Provision of integration of Ukrainian gas and oil markets into
internal EU market requires active implementation of European
directives, harmonized technical norms and standards in Ukraine. Their
implementation is possible only after establishment of new technical
metering and standards’ base i.e. gradual transition from technologies,
based on outdated methods that are impossible to compare with acting
national and international standards until introduction of state-of-theart intellectual and effective metering technologies that provide control
of metering results.
Therefore NJSC “Naftogaz of Ukraine” Metrological Centre
standards will provide possibility to compare methods for gas
metering used by Russian and European partners, guarantee mutual
acceptance of metering results, help to research and test up-to-date
metering technologies with their consecutive introduction in Ukraine,
stop utilization of old, not effective and not accurate enough metering
devices and technologies.
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Геополітичне положення
України дозволяє створити
єдину метрологічну систему
для нафтогазового комплексу
країн Європи з центром
первинних еталонів
та калібрувальним комплексом
широкого спектру послуг.

Estonia
Russian Federation
Latvia

Sweden

Lithuania
Kazakhstan
Belarus

Метрологічний центр в м. Боярка.
Метрологический центр г. Боярка

Metrological Centre, Boyarka

Poland
Germany

Ukraine

Czech Republic
Slovakia

Moldova

Austria

Hungary
Romania

Slovenia

Georgia

Azerrbaijan

Croatia
Bosnia and
Herzegovina

Italy

Armenia
Serbia
and
Montenegro
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Bulgaria

Macedonia
Albania

Геополитическое положение Украины позволяет
создать единую метрологическую систему для
нефтегазового комплекса стран Европы
с центром первичных эталонов и калибровочным
комплексом широкого спектра услуг.

Greece

Turkey

Iran

Geopolitical disposition of Ukraine give a possibility
to create single metrological system for
East-European oil and gas complex with the Centre
of primary standards and calibration centre wide
range of services.

Впровадження вимірювальних технологій в Україні
Внедрение измерительных технологий в Украине

Introduction of metering technologies in Ukraine
В 2002 році в Україні на кордоні з Молдовою в рамках програми INOGATE була побудована й введена в експлуатацію газовимірювальна станція
Гребенники, на якій вперше в Східній Європі були встановлені сучасні ультразвукові лічильники газу в замірній дільниці послідовно з вимірювальною
діафрагмою. Постачання устаткування виробництва компанії Elster-Instromet фінансував Євросоюз.
Незабаром ця ж компанія завершує введення в експлуатацію великого пункту виміру витрати газу в Полтавській області, у якому реалізована аналогічна
технологічна схема виміру на базі послідовно встановлених витратоміра змінного перепаду тиску та ультразвукового лічильника.
В 2002 году в Украине на границе с Молдовой в рамках программы INOGATE была построена и введена в эксплуатацию газоизмерительная станция
Гребенники, на которой впервые в Восточной Европе были установлены современные ультразвуковые счетчики газа в замерной линии последовательно с
измерительной диафрагмой. Поставку оборудования производства компании Elster-Instromet финансировал Евросоюз.
В ближайшее время эта же компания завершает введение в эксплуатацию большого пункта измерения расхода газа в Полтавской области, где
реализована аналогичная технологическая схема измерения на базе последовательно установленных расходомера переменного перепада давления и
ультразвукового счетчика.

Gas metering station Grebennyky was constructed and started-up in 2002 in Ukrainian boarder with Moldova within INOGATE program
framework. It was the first station where modern ultrasonic meters were installed in series with orifice. Equipment was delivered by Elster-Instromet
and financed by European Union.
Very soon, the same company will accomplish start-up of large gas metering station in Poltava region. Similar technological metering scheme
will be implemented on the basis of consecutive installation of orifice and ultrasonic meters.

Переконавшись в надійності українських партнерів – бенефіціаріїв
з НАК «Нафтогаз України», Єврокомісія продовжує активно розвивати
метрологічну сферу в регіоні.
У жовтні 2008 почався новий проект ENPI (програма Інструмента
Європейської політики добросусідства, що продовжує програму INOGATE)
при фінансуванні Європейського Союзу: “Легалізація, сертифікація й
комерціалізація Східноєвропейського центру метрології природного газу”,
що виконується провідними метрологічними інститутами NMI (Нідерланди)
і PTB (Німеччина).
Крім того, стартували чотири проекти, фінансовані ЄС, які мають
пряме відношення до нашої проблеми:
•
гармонізація технічних стандартів і практик у сфері нафти й газу
в Східній Європі та на Кавказі (Україна, Білорусь, Молдова, Азербайджан,
Вірменія й Грузія)
•
надійність і безпека магістральної інфраструктури транзиту
природного газу в Східній Європі та на Кавказі (Україна, Білорусь, Молдова,
Азербайджан, Вірменія й Грузія)
•
вдосконалення стандартизації, аналіз ринку, метрологія й
законодавча метрологія, оцінка відповідності та споживча політика в
Україні
•
техніко-економічне обґрунтування розширення послуг Центру
метрології газу в м. Боярка на сферу метрології нафти, нафтопродуктів
і зрідженого газу, супутникового моніторингу, оптимізації й контролю
за транзитними потоками вуглеводнів і забезпечення навчальної
інфраструктури.

Убедившись в надежности украинских партнеров – бенефициариев
из НАК «Нефтегаз Украины», Еврокомиссия продолжает активно развивать
метрологическую сферу в регионе.
В октябре 2008 начался новый проект ENPI (программа Инструмента
Европейской политики добрососедства), продлевающий программу
INOGATE, при финансировании Европейского Союза: “Легализация,
сертификация и коммерциализация Восточноевропейского центра
метрологии природного газа”, который выполняется ведущими
метрологическими институтами NMI (Нидерланды) и PTB (Германия).
Кроме того, стартовали четыре проекта, финансируемые ЕС, которые
имеют прямое отношение к нашей проблеме:
• гармонизация технических стандартов и практик в сфере нефти
и газа в Восточной Европе и на Кавказе (Украина, Беларусь, Молдова,
Азербайджан, Армения и Грузия)
• надежность и безопасность магистральной инфраструктуры
транзита природного газа в Восточной Европе и на Кавказе (Украина,
Беларусь, Молдова, Азербайджан, Армения и Грузия)
• усовершенствование стандартизации, анализ рынка, метрология
и законодательная метрология, оценка соответствия и потребительская
политика в Украине
• технико-экономическое обоснование расширения услуг Центра
метрологии газа в г. Боярка в сферу метрологии нефти, нефтепродуктов
и сжиженного газа, спутникового мониторинга, оптимизации и контроля
за транзитными потоками углеводородов и обеспечения учебной
инфраструктуры.

When reliability of Ukrainian partners-beneficiaries became
obvious, European commission continues active development of
metrology sphere in the region.
In October 2008 new project ENPI that prolongs INOGATE
program (financed by EU) is launched: “Legalization, certification and
commercialization of East-European Metrological Centre for natural
gas” that would be performed by leading Metrology institutes NMi (the
Netherlands) and PTB (Germany). Moreover four projects have been
launched that are related to the matter:
•
harmonization of technical standards and practices in oil and
gas sphere in Eastern Europe and Caucasus region (Ukraine, Belarus,
Moldova, Azerbaijan, Armenia and Georgia)
•
reliability and safety of trunk infrastructure for natural gas
transit in Eastern Europe and Caucasus region (Ukraine, Belarus,
Moldova, Azerbaijan, Armenia and Georgia)
•
improvement of standardization, market analysis, metrology
and legal metrology, evaluation of accordance and consumer policy in
Ukraine
•
feasibility study aimed on validation of Boyarka Metrological
Centre services range outreach in sphere of oil, oil products and liquefied
gas metrology, satellite monitoring, optimization and control over
transit routs of hydrocarbons and provision of training infrastructure.
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Створення Метрологічного центру
Создание Метрологического центра

Establishment of Metrological Centre
З метою забезпечення єдиних стандартів визначення якості та вимірювання витрати природного
газу, що транспортується до європейських країн, а також з метою впровадження в Україні міжнародних
стандартів ISO у сфері газових вимірювань, НАК “Нафтогаз України” за участю Єврокомісії створює в м.
Боярка під Києвом Східноєвропейський регіональний метрологічний центр (Метрологічний центр НАК
“Нафтогаз України”).
С целью обеспечения единых стандартов определения качества и измерения расхода природного
газа, который транспортируется в европейские страны, а также с целью внедрения в Украине
международных стандартов ISO в области газовых измерений НАК “Нефтегаз Украины” при участии
Еврокомиссии создает в г. Боярка под Киевом Восточноевропейский региональный метрологический
центр (Метрологический центр НАК “Нефтегаз Украины”).

In order to provide unified standards of natural gas quality determination and metering of gas
flow rate being transported from to European countries and in order to implement introduction
of ISO standards (gas metering and quality system) in sphere of gas metering within the territory
of Ukraine NJSC “Naftogaz of Ukraine” with the participation of European Commission, creates
East European regional Metrological Centre (Metrological Centre NJSC “Naftogaz of Ukraine”) in
Boyarka (suburb of Kyiv).

Офіційне рішення регіональної технічної
групи INOGATE для країн Східної Європи
про створення на базі Метрологічного
центра НАК “Нафтогаз України”
у м. Боярка Східноєвропейського
регіонального центру метрології газу
було прийнято в Брюсселі 11 жовтня
2001 року.

Официальное решение региональной
технической группы INOGATE
для стран Восточной Европы о создании
на базе Метрологического центра
НАК “Нефтегаз Украины” в г. Боярка
Восточноевропейского регионального
центра метрологии газа было принято
в Брюсселе 11 октября 2001 года.

Official decision about creation of
East-European Interstate Metrological
Centre for natural gas NJSC “Naftogaz
of Ukraine” in Boyarka was made by
regional technical group INOGATE for
Eastern Europe in Brussels on October
11, 2001.

Будівництво МЦ відбувається з урахуванням досвіду діяльності кращих метрологічних центрів, що діють в Німеччині (Pigsar), у Франції (Alfortville), в Канаді (TransCanada
Calibration), Нідерландах (NМІ, Bergum, Westerborc, EUROLOOP).
Строительство МЦ ведется с учетом опыта лучших метрологических центров Германии (Pigsar), Франции (Alfortville), Канады (TransCanada Calibration),
Нидерландов (NМІ, Bergum, Westerbork, EUROLOOP).
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Construction of Centre is carried out taking into account experience of the best Metrological Centres in Germany (Pigsar), France (Alfortille), Canada (TransCanada
Calibration) and the Netherlands (NMi, Bergum, Westerbork, Euroloop).

Завдання Метрологічного центру:

Задачи Метрологического центра:

Main tasks of Metrological Centre:

•
Гармонізація та впровадження міжнародних стандартів у нафтогазовій
галузі.
•
Забезпечення послуг калібрування приладів для клієнтів з різних
країн на вищому міжнародному рівні.
•
Впровадження прогресивних вимірювальних технологій і засобів
вимірювальної техніки з врахуванням останніх світових досягнень.
•
Координація діяльності метрологічних служб у нафтогазовій галузі.
•
Співробітництво з національними метрологічними Центрами інших
держав, міжнародне визнання результатів випробувань і калібрувань.
•
Сертифікація й випробування засобів для вимірювання газу та
нафти.

•
Гармонизация
и
внедрение
международных
стандартов
в нефтегазовой отрасли.
•
Обеспечение услуг калибровки приборов для клиентов из разных
стран на высшем международном уровне.
•
Внедрение прогрессивных измерительных технологий и средств
измерительной техники с учетом последних мировых достижений.
•
Координация деятельности метрологических служб в нефтегазовой
отрасли.
•
Сотрудничество с национальными метрологическими Центрами
других государств, международное признание результатов испытаний и
калибровок.
•
Сертификация и испытание средств для измерения газа и нефти.

•
Harmonization and introduction of European standards in oil and
gas industry.
•
Calibration services for clients from different countries on the
highest international level.
•
Introduction of state-of-the-art metering technologies and
metering devices taking into account international achievements.
•
Co-ordination of metrology services operation in oil and gas
complex.
•
Co-operation with national Metrological Centres from other
countries.
•
Certification and testing devices for metering gas and oil.

Чотири складові досягнення надійних вимірів кількості та якості газу:
Четыре составляющие надежных измерений количества и качества газа:

Four components of reliable metering of gas quality and quantity:
Гармонізовані стандарти

Гармонизированные стандарты:

Harmonized standards

•

•

•

•
•

гармонізація технічних стандартів і практик
нафтогазового сектора Європи
взаємне визнання результатів вимірювань кількості
і якості природного газу
прозорість в комерційних операціях

•
•

гармонизация технических стандартов и практик
нефтегазового сектора Европы
взаимное признание результатов измерений количества
и качества природного газа
прозрачность в коммерческих операциях

Висока кваліфікація фахівців

Высокая квалификация специалистов:

•
•

•
•

навчання та підвищення кваліфікації
проведення тренінгу та обміну досвідом фахівців-метрологів
в національних метрологічних інститутах

обучение и повышение квалификации
проведение тренинга и обмена опытом специалистов-метрологов
в национальных метрологических институтах

Якісне метрологічне забезпечення

Качественное метрологическое обеспечение:

•
•
•

•
•
•

система еталонів найвищого рівня
досвід кращих європейських метрологічних центрів
звіряння державних еталонів

система эталонов высочайшего уровня
опыт лучших европейских метрологических центров
сличение государственных эталонов

Досконалість вимірювальної техніки

Совершенство измерительной техники

•

•

•

впровадження високоточних інтелектуальних
вимірювальних комплексів
комплексне визначення показників якості
природного газу при його обліку

•

внедрение высокоточных интеллектуальных
измерительных комплексов
комплексное определение показателей качества природного газа
при его учете

•
•

harmonization of technical standards and practices of Europe’s
oil and gas sector
mutual acceptance of natural gas quality and quantity metering
results
transparency in commercial operations

High qualification of specialists
•
•

training and advanced training
training and sharing experience with metrologists
in National Metrological Centres

Qualitative metrology support
•
•
•

system of standards of the highest level
experience of the best Metrological Centres
comparison of state standards

Sophistication of metering equipment
•
•

introduction of highly accurate intellectual metering complexes
complex determination of indices for quality of natural gas
during its metering
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Первинні еталони Метрологічного центру: місце, де народжується точність
Первичные эталоны Метрологического центра: место, где рождается точность

Metrological Centre primary standards – the place accuracy comes from

Унікальність Центру в Боярці полягає в тому, що
на одній території буде розміщено первинні еталони
витрати природного газу, які відтворюють одиницю
витрати, використовуючи різні принципи роботи, а
саме:
•
первинний еталон дзвонового типу
•
первинний еталон PVTt типу для
		
повірки сопел критичного витоку.
Від них будуть отримувати одиницю витрати усі
робочі еталони та прилади в Україні. Крім того, разом
з еталонами витрати газу на одній території будуть
зберігатись еталони фізичних параметрів газу, таких,
як тиск, температура, густина, вологість.
Обладнання, що сьогодні змонтоване в
МЦ, запроектовано, виготовлено й поставлено
провідними європейськими компаніями в рамках
програми INOGATE при постійному моніторингу
Єврокомісії.
Метрологічний центр НАК «Нафтогаз України»
має за мету увійти повноправним членом до
міжнародної системи метрологічних центрів.
Атестацію еталонного обладнання, акредитацію
лабораторій та МЦ в цілому буде проведено
Держспоживстандартом України за сприяння
Метрологічних Інститутів NMI (Нідерланди) та PTB
(Німеччина).
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Уникальность Центра в Боярке заключается
в том, что на одной территории будут размещены
первичные эталоны расхода природного газа,
которые воспроизводят единицу расхода, используя
разные принципы работы, а именно:
• первичный эталон колокольного типа
• первичный эталон PVTt типа для поверки
		 сопел критического истечения.
От них могут получать единицу расхода все
рабочие эталоны и приборы Украины и стран
Восточной Европы. Кроме того, вместе с эталонами
расхода газа, на одной территории будут храниться
эталоны физических параметров газа, таких, как
давление, температура, плотность и влажность.
Оборудование, которое сегодня смонтировано
в МЦ, запроектировано, изготовлено и поставлено
ведущими европейскими компаниями в рамках
программы INOGATE при постоянном мониторинге
Еврокомиссии.
Метрологический центр НАК «Нефтегаз
Украины» имеет цель войти полноправным членом в
международную систему метрологических центров.
Аттестация
эталонного
оборудования,
аккредитация лабораторий и МЦ в целом будет
проведена уполномоченными органами Украины
при содействии Метрологических Институтов NMI
(Нидерланды) и PTB (Германия).

Presence of primary standards of natural
gas flow within one territory that represent unit of
flow using different operational principles makes
Centre in Boyarka unique. They are:
•
primary bell standard
•
PVTt primary standard for verification
		
of critical nozzles
The unit of flow rate would be obtained on
mentioned installations for all operating standards
and metering devices in Ukraine and East Europe.
Together with the standards of gas flow there will
be such physical standards of gas as pressure,
temperature, density and humidity.
Installed
equipment
was
designed,
manufactured and delivered by leading European
companies within INOGATE program frameworks at
permanent monitoring of European Commission.
NJSC “Naftogaz of Ukraine” Metrological
Centre plans to become full-member in
international system of metrology centers.
Attestation of standard equipment,
accreditation of laboratories in MC will be
performed by authorized Ukrainian institutions
supported by such Metrology Institutes as NMi
(the Netherlands) and PTB (Germany).

Первинний еталон об‘єму та об‘ємної витрати природного газу
дзвонового типу (стенд №5)
Первичный эталон объема и объемного расхода природного газа
колокольного типа (стенд №5)

Primary standard of volume and volumetric flow rate for
natural gas, bell type (rig #5)

Еталонна установка призначена для калібрування та
повірки робочих еталонів витрати природного газу та
еталону передавання – ротаційно-поршневого прувера
IRPP виробництва фірми Instromet International.

Эталонная установка предназначена для калибровки
и поверки рабочих эталонов расхода природного газа
и эталона передачи – ротационно-поршневого прувера
IRPP производства фирмы Instromet International.

Standard installation for calibration and verification
of flow rate operating standards for natural gas
and transfer standard – rotary-piston prover IRPP,
manufactured by Instromet International.

Робоча витрата – 0,1…400 нм3/год
Робочий надлишковий тиск – 1,2 кПа
Робоче середовище – повітря або природний газ
Невизначеність – 0,07 - 0,09%

Рабочий расход - 0,1...400 нм3/ч

Operating flow rate – 0.1 … 400 nm3/h
Operating excessive pressure – 1.2 kPa
Operating medium – air or natural gas
Uncertainty – 0.07-0.09%

Рабочее избыточное давление - 1,2 кПа
Рабочая среда - воздух или природный газ
Погрешность - 0,07-0,09%

Впровадження в дію даних первинних еталонів дозволить підвищити точність вимірювань витрати газу в кілька разів і забезпечити єдність вимірювань, як для постачальників газу,
насамперед російського “Газпрома”, а також компаній Середньої Азії та Кавказу, так і для численних споживачів в європейських країнах.
Ввод в действие данных первичных эталонов позволит повысить точность измерений расхода газа в несколько раз и обеспечить единство измерений как для поставщиков газа,
прежде всего российского “Газпрома”, а также компаний Средней Азии и Кавказа, так и для многочисленных потребителей в европейских странах.

Start-up of mentioned primary standards will several times increase gas metering accuracy and provide unity in metering for gas suppliers (first of all Russian Gazprom
and suppliers from Central Asia and Caucasus) and consumers in European countries.
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Еталонний комплекс для лічильників та витратомірів природного газу
Эталонный комплекс для счетчиков и расходомеров природного газа

Standard complex for natural gas meters and flow meters
Первинний еталон об’ємної витрати
природного газу PVTt типу (стенд
№4)

Первичный эталон объемного
расхода природного газа PVTt типа
(стенд №4)

Primary standard of volumetric flow rate of natural gas,
PVTt type (rig #4)

Реалізує унікальну комбінацію PVTt та вагового методів
точного вимірювання об’єму та об’ємної витрати газу.
Призначений для калібрування робочих еталонів – сопел
критичного витоку (сопел Вентурі).

Реализует уникальную комбинацию PVTt и весового
методов точного измерения объема и объемного
расхода газа. Предназначен для калибровки рабочих
эталонов – сопел критического истечения
(сопел Вентури).

The rig implements unique combination of PVTt and
gravimetric methods of accurate measurement of
gas volume and volumetric flow rate. It is used for
calibration of operating standards – critical nozzles
(Venturi nozzles).

•
•
•

Похибка калібрування сопел менше 0,1%
Робочий тиск – 40 bar
Робоче середовище – природний газ

•
•
•

Погрешность калибровки сопел меньше 0,1%
Рабочее давление - 40 bar
Рабочая среда - природный газ

•
•
•

Error of nozzles calibration less than 0.1%
Operating pressure – 40 bar
Operating medium – natural gas

Калібрувальний стенд для лічильників та витратомірів
природного газу (cтенд №1)
Призначений для калібрування лічильників та витратомірів
природного газу від Ду 50 до Ду 200.
•
•

Робочі еталони – сопла Вентурі
Робоче середовище – природний газ.

Калибровочный стенд для счетчиков и расходомеров
природного газа (cтенд №1)
Предназначен для калибровки счетчиков и расходометров
природного газа от Ду 50 до Ду 200.
•
•

Рабочие эталоны - сопла Вентури.
Рабочая среда - природный газ.

Calibration rig for natural gas meters and
flow meters (rig #1)
It is used for calibration natural gas meters and flow meters DN 50-200.
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•
•

Operating standards – Venturi nozzles
Operating medium – natural gas

Калібрувальний комплекс для лічильників та витратомірів природного газу (стенди №3 та №3а)
Калибровочный комплекс для счетчиков и расходомеров природного газа (стенды №3 и №3а)

Calibration complex for natural gas meters and flow meters (rigs #3 and #3a)
Стенди призначені для калібрування та повірки
промислових лічильників і інших засобів вимірювання
витрати природного газу розміром від Ду 100 до Ду
1000 з невизначеністю 0,15 – 0,25 %.
Робоче середовище – природний газ.
Тиск 45 бар; Qmax до 2 500 000 нм3/год.

Стенды калибровочного комплекса предназначены
для калибровки и поверки промышленных
счетчиков и других средств измерения расхода
природного газа диаметром от Ду 100 до Ду 1000 с
погрешностью 0,15 – 0,25 %.

Rigs of the calibration complex will be used for
calibration and verification of industrial meters
and other devices for metering natural gas flow
rate within DN 100-1000 range with uncertainty
of 0.15-0.25%.

Рабочая среда - природный газ:
Давление 45 бар; Qmax до 2 500 000 нм3/ч.

Operating medium – natural gas.
Рressure 45 bar; Qmax up to 2 500 000 nm3/h.

Проектування та виготовлення стенду №3 повністю виконано фірмою Instromet International (Бельгія).
Проектирование и изготовление стенда №3 выполнено фирмой Instromet International (Бельгия).

Designing and manufacturing of rig #3 is carried out by Instromet International (Belgium).

Еталонні лінії стендів №3 та №3а:
•
•
•

Ду 400 (6х10 000)=60 000 м3/год
Ду 200 (2х2 500)=5 000 м3/год
Ду 100 (1х400)=400 м3/год

Эталонные линии стендов №3 и №3а:
•
•
•

Ду 400 (6х10 000)=60 000 м3/ч
Ду 200 (2х2 500)=5 000 м3/ч
Ду 100 (1х400)=400 м3/ч

Standard lines of the rigs #3 and #3a:
•
•
•

DN 400 (6 x 10 000) = 60 000 m3/h
DN 200 (2 x 2500) = 5 000 m3/h
DN 100 (1 x 400) = 400 m3/h

Калібрувальні лінії стенду №3:
•
•

Лінія Ду 750 для калібрування лічильників Ду 500 до Ду 750
Лінія Ду 400 для калібрування лічильників Ду 100 до Ду 400

Калибровочные линии стенда №3:
•
•

линия Ду 750 для калибрования счетчиков Ду 500 до Ду 750
линия Ду 400 для калибрования счетчиков Ду 100 до Ду 400

Calibration lines of rig #3:
•
•

Калібрувальна лінія стенду №3а
для калібрування витратомірів від Ду 700 до Ду 1000

Калибровочная линия стенда №3а:
Линия для калибрования расходомеров от Ду 700 до Ду 1000

Calibration line of rig #3a.
Line for calibration of flow meters DN 700-1000.

Line DN 750 for calibration of meters DN 500-750
Line DN 400 for calibration of meters DN 100-400
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Номінальні розміри лічильників та витратомірів, які можуть калібруватись на стендах №3 та №3а
Номинальные размеры счетчиков и расходомеров, которые могут калиброваться на стендах №3 и №3а

Nominal sizes of meters and flow meters that may be calibrated on rigs #3 and #3a

			

Діаметр Диаметр Diameter

			
4“
100 mm
6“
150 mm
8“
200 mm
10“
250 mm
12“
300 mm
16“
400 mm
20“
500 mm
24“
600 mm
30“
750 mm
36“ *
900 mm
42“ *
1000 mm
48“ *
1200 mm

Qmin

Qmax

m3/год /ч /h

m3/год /ч /h

Довжина
Длина
Length

30
45
60
75
90
100
150
200
300
425
525
700

800
1800
3000
5000
8000
12000
19000
28000
45000
65000
80000
100000

5D
4D
4D
4D
3D
3D
3D
3D
3D
3D
3D
3D

* - на витратах до 56000 м3/год при тиску 45 бар
* - на расходах до 56000 м3/ч при давлении 45 бар

* - on the flow rates up to 56 000 m3/h and pressure of 45 bar
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Лабораторія калібрування засобів вимірювання тиску
Лаборатория калибровки средств измерения давления

Calibration laboratory of pressure metering equipment
Забезпечена стаціонарними вихідними, вторинними та мобільними робочими еталонами тиску виробництва
компаній Ruska (США) та Druck (Велика Британія), які забезпечують вимірювання, калібрування та повірку засобів
вимірювання тиску в діапазоні від 1,4 кПа до 20,7 МПа.

Перелік послуг, що надає лабораторія:
•
		
•

калібрування манометрів, калібраторів, вимірювальних перетворювачів абсолютного,
надлишкового і диференційного тисків
прецизійне вимірювання тиску

Оснащена стационарными первичными, вторичными и мобильными рабочими эталонами давления
производства компаний Ruska (США) и Druck (Великобритания), которые обеспечивают измерение,
калибровку и поверку средств измерения давления в диапазоне от 1,4 кПа до 20,7 МПа

Перечень услуг, который предоставляет лаборатория:
•
		
•

калибровка манометров, калибраторов, измерительных преобразователей абсолютного,
избыточного и дифференциального давления
прецизионное измерение давления

Equipped with stationary primary, secondary and mobile operating standards of pressure, manufactured by
Ruska (USA) and Druck (Great Bitain), that provide metering, calibration and verification of pressure metering
equipment within the metering range of 1.4 kPa – 20.7 MPa.

Laboratory services:
•
		
•

Calibration of absolute, excessive and differential pressure manometers, calibrators and metering
transducers
Precise metering of pressure within the range of 1,4 kPa - 20,7 MPa.

Лабораторія калібрування засобів вимірювання температури
Лаборатория калибровки средств измерения температуры

Calibration laboratory of temperature metering equipment
Забезпечена еталонами (на рівні державного первинного еталону температури), вторинними, робочими та
портативними робочими еталонами температури виробництва компаній ISOTECH (Велика Британія) та Tek Know
(Данія), що забезпечує простежуваність одиниці температури в діапазоні від мінус 38°С до 550°С при градуюванні
робочих еталонів температури.

Перелік послуг, що надає лабораторія:
•
•
•
•

калібрування еталонних термометрів 1-го та 2-го розрядів
калібрування термоелектричних перетворювачів
калібрування калібраторів температури
прецизійні вимірювання температури газів, рідин, твердих тіл

Оснащена эталонами (на уровне государственного первичного эталона температуры), вторичными, рабочими и
портативными рабочими эталонами температуры производства компаний ISOTECH (Великобритания) и Tek Know
(Дания), что обеспечивает прослеживаемость единицы температуры в диапазоне от минус 38°С до 550°С при
градуировке рабочих эталонов температуры.

Перечень услуг, который предоставляет лаборатория:
•
•
•
•

калибровка эталонных термометров 1-го и 2-го разрядов
калибровка термоэлектрических преобразователей
калибровка калибраторов температуры
прецизионные измерения температуры газов, жидкостей, твердых тел

Equipped with standards (on the level of State primary temperature standard), secondary, operating and portable operating standards of temperature manufactured by ISOTECH (Great Britain) and Tek Know (Denmark),
provide traceability of temperature unit within the range of - 38°С to 550°С during graduation of temperature
operating standards.

Laboratory services:
•
•
•
•
•
•

Calibration of standard thermometers 1st and 2nd class
Calibration of resistive temperature transducers with unified outlet signal
Calibration of thermoelectrical transducers
Calibration of standard resistors (1 Ohm to 390 Ohm)
Calibration of temperature calibrators
Precise temperature metering of gases, liquids and solid bodies
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Лабораторія хімічного аналізу та виробництва
газових сумішей
Лаборатория химического состава газа

Лабораторія калібрування засобів вимірювання
вологості та густини газу
Лаборатория калибровки средств измерения
влажности и плотности газа
Calibration laboratory of gas humidity and density
metering equipment

Laboratory for gas chemical composition
Лабораторія виконує:
•
•
•

виготовлення повірочних газових сумішей гравіметричним та методом парціальних тисків
аналіз складу багатокомпонентних газових сумішей
визначення теплоти згоряння, густини та числа Воббе природного газу.

Лабораторія виконує:
•
•
•

Лаборатория выполняет:
•
•
•

изготовление поверочных газовых смесей гравиметрическим и методом парциальных давлений
анализ состава многокомпонентных газовых смесей
определение теплоты сгорания, плотности и числа Воббе природного газа.

•
•
•

Лаборатория выполняет:
•
•
•

Laboratory performs:
Preparation of verification gas mixtures using gravimetric method;
Analysis of multi-component gas mixtures content;
Determination of gas calorific value, density and calculation of Wobbe index.

калибровку средств измерения влажности и точки росы газа с погрешностью ±0,1%
калибровку средств измерения плотности газа с погрешностью ± 0,1%
прецизионные измерения влажности и плотности газа.

Laboratory performs:
•
•
•
•
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калібрування засобів вимірювання вологості та точки роси газу з невизначеністю ±0,1%
калібрування засобів вимірювання густини газу з невизначеністю ± 0,1%
прецизійні вимірювання вологості та густини газу.

calibration of gas dew point and humidity equipment with uncertainty ±0,1%;
calibration of gas density metering equipment with uncertainty of ± 0,1%;
calibration and testing of laboratory, flow and mobile density meters;
precise metering of gas humidity and density.

Введення в експлуатацію всіх
цих лабораторій дозволить:

Введение в эксплуатацию
всех этих лабораторий
позволит:

Start-up of all mentioned
laboratories would allow:

•

забезпечити роботу засобів
вимірювальної техніки, які
використовуються на
випробувальних стендах МЦ

•

обеспечить роботу средств
измерительной техники, которые
используются на испытательных
стендах МЦ

•

provision of metering equipment
operation that is used on MC test
rigs

підвищити рівень метрологічного
забезпечення лабораторій
нафтогазового комплексу

•

повысить уровень
метрологического обеспечения
лабораторий нефтегазового
комплекса

•

•

increase the level of metrological
pro vision of laboratories in oil
and gas complex

•

•

організовувати й проводити
міжлабораторні звіряння
еталонів.

organize and provide interlaboratory comparisons of standards

•

организовывать и проводить
межлабораторные сличения
эталонов.

Перспективні напрямки розвитку Центру (на базі
міжкорпоративних зв’язків у співпраці з Європейською
Комісією)
Перспективные направления развития Центра
(на базе межкорпоративных связей
в сотрудничестве с Европейской Комиссией)

Perspective directions of Centre
development (in co-operation with
European Commission on the basis
of corporate connections)

Розвиток центру метрології газу.

Развитие центра метрологии газа.

Development of gas metrology centre.

Створення Центру метрології нафти,
нафтопродуктів і зрідженого газу.

Создание Центра метрологии нефти,
нефтепродуктов и сжиженного газа.

Establishment of Metrological Centre for
oil, oil products and liquefied gas.

Створення координаційного Центру
з оптимізації і контролю за транзитними
потоками природного газу та нафти
в країни Європи.

Создание координационного Центра по
оптимизации и контролю над транзитными
потоками природного газа и нефти
в страны Европы.

Establishment of coordination center for
optimization and control over transit flows
of oil and natural gas in Europe.

Створення Міжнародного навчального
центру.

Создание Международного учебного центра.

Створення Центру управління системою
супутникового моніторингу за станом
нафто- і газопроводів (та інших, наприклад,
аміакопроводів), а також контролю
можливих викидів (АERONET) на території
України, країн Центральної і Східної Європи.

Создание Центра управления системой
спутникового мониторинга состояния
нефте- и газопроводов (и других, например,
аммиакопроводов), а также контроля
возможных выбросов типа АERONET на
территории Украины и стран Центральной
и Восточной Европы.

Establishment of International Training
Centre.
Establishment of control center for satellite
monitoring system over oil- and gaspipeline condition (including others, for
instance ammonia pipelines) and control
of possible emissions like AERONET in
Ukraine, Central and Eastern Europe.
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I. Розвиток центру метрології газу
Развитие центра метрологии газа
Development of gas metrology centre
Створення калібрувального стенду малих витрат
для забезпечення калібрування побутових і
будинкових лічильників природного газу.
Створення еталонної лабораторії визначення
показників калорійності газу, теплотворної
здатності та теплоти згоряння.
Розширення можливостей діючих лабораторій
шляхом дооснащення
їх еталонними засобами для проведення вимірів
більшої номенклатур
показників газу.

Создание калибровочного стенда малых
расходов для обеспечения калибровки
бытовых и домовых счетчиков
природного газа.

Establishment of calibration rig for small
gas flow rates in order to enlarge calibration
range and provision of household natural gas
meters calibration.

Создание эталонной лаборатории определения
показателей калорийности газа, теплотворной
способности и теплоты сгорания.

Establishment of standards’ laboratory for
determination of gas calorific value, calorific
capacity and heat of combustion.

Расширение возможностей действующих
лабораторий путем дооснащения их
эталонными средствами для проведения
измерений большей номенклатуры
показателей газа.

Extension of capabilities of existing laboratories by their additional equipment with
standards in order to perform metering of
wider range of gas characteristics.

ІІ. Центр метрології нафти, нафтопродуктів і зрідженого газу
Центр метрологии нефти, нефтепродуктов и сжиженного газа
Metrology Centre for oil, oil products and liquefied gas

Стаціонарний еталонний комплекс для
випробувань і калібрувань засобів вимірювальної
техніки витрати нафти, нафтопродуктів і
зрідженого газу та калібрування транспортних
мір місткості.
Лабораторія контролю показників
якості нафти і нафтопродуктів,
а також виготовлення, атестації
й реалізації стандартних зразків нафти
та нафтопродуктів.

Стационарный эталонный комплекс
для испытаний и калибровки средств
измерительной техники расхода нефти,
нефтепродуктов и сжиженного газа
и калибровки транспортных
мер вместительности.
Лаборатория контроля показателей
качества нефти и нефтепродуктов,
а также изготовления,аттестации
и реализации стандартных образцов
нефти и нефтепродуктов.

Мобільні лабораторії.
Мобильные лаборатории.
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Stationary standard complex for testing
and calibration of metering devices of oil,
oil products and liquefied gas quantity and
flow rates and calibration of transportation
metering vessels.
Laboratories for oil and oil products quality
control and preparation, attestation and selling standard samples of oil and oil products.
Mobile laboratories.

III. Координаційний Центр з оптимізації і контролю за транзитними потоками
природного газу та нафти в країни Європи
Координационный Центр по оптимизации и контролю над транзитными
потоками природного газа и нефти в страны Европы
Co-ordination centre for optimization and control over transit flows of oil
and natural gas to European countries
Створення такого Центру дозволить
реалізувати широкомасштабну систему
моніторингу, забезпечити можливість
формування енергетичних балансів
як на міждержавному,
так і на корпоративному рівні, створить
умови для усунення непрозорих
схем розрахунків.

Создание такого Центра позволит
реализовать широкомасштабную систему
мониторинга, обеспечит возможность
формирования энергетических балансов,
как на межгосударственном, так и на
корпоративном уровне, создаст условия
для устранения непрозрачных схем
расчетов.

Establishment of such centre would
allow implementation of large-scale
monitoring system, would give a possibility to create energy balances (on both
interstate and intercorporate levels) and
would create background for elimination
of non-transparent payroll schemes.

ІV. Міжнародний навчальний центр
Международный учебный центр
International training centre

Центр створюється для організації єдиної
системи підготовки та підвищення
кваліфікації персоналу метрологічних
підрозділів підприємств нафтогазового
комплексу України, країн СНД,
Центральної й Східної Європи, персоналу
вимірювальних, хіміко-аналітичних
і іспитових лабораторій, інженернотехнічних фахівців, робота яких пов’язана
з обліком вуглеводнів при їхньому
видобутку, транспортуванні
та споживанні.

Центр создается для организации
единой системы подготовки и
повышения квалификации персонала
метрологических подразделений
предприятий нефтегазового комплекса
Украины, стран СНГ, Центральной
и Восточной Европы, персонала
измерительных, химико-аналитических
и испытательных лабораторий,
инженерно-технических специалистов,
работа которых связана с учетом
углеводородов при их добыче,
транспортировке и потреблении.

International training centre would be
created in order to establish unified
system for training and advanced
training of personnel from metrological
departments of oil and gas companies
from Ukraine, CIS countries, Central and
Eastern Europe, personnel of measuring, chemical-analytical and testing
laboratories, engineers and technicians
whose work is related to measurements
of hydrocarbons during their production,
transportation and consumption.
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V. Центр управління системою супутникового моніторингу за станом нафто- і газопроводів (та інших, наприклад, аміакопроводів),
а також контролю можливих викидів (АERONET) на території України, країн Центральної і Східної Європи.
Центр управления системой спутникового мониторинга состояния нефте- и газопроводов (и других, например, аммиакопроводов),
а также контроля возможных выбросов (АERONET) на территории Украины, стран Центральной и Восточной Европы.
Control centre of satellite monitoring system of oil-, gas- and product pipelines (and others like ammonia pipelines)
condition and control of possible emissions (AERONET) in Ukraine, Central and Eastern Europe.
Орбітальні угрупування GPS/ГЛОНАСС/GALILEO
Орбитальные группировки GPS/ГЛОНАСС/GALILEO

Orbital groups GPS/ГЛОНАСС/GALILEO

Авіаційна лабораторія ДЗ

Супутники ДЗЗ (SPOT--5, Франція)
Спутники ДЗЗ (SPOT--5, Франция)
DZZ satellites (SPOT--5, France)

Авиационная лаборатория ДЗ
Aviation laboratory DZ

Станція прийому космічних знімків
Станция приема космических снимков
Station for receiving satellite pictures
Центр обробки й аналізу даних
Центр обработки и анализа данных
Мережа станцій GPS/ГЛОНАСС/Galileo
Сеть станций GPS/ГЛОНАСС/Galileo

Network of stations GPS/ГЛОНАСС/Galileo

Автоматизовані робочі місця операторів системи
Автоматизированные рабочие места операторов системы
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Automated working places of system operators

Center for data processing and analysis

Україна, 08151, Київська обл.,
Києво-Святошинський р-н,
м. Боярка, вул. Маяковського, 49а.
Украина, 08151, Киевская обл.,
Киево-Святошинский р-н,
г. Боярка, ул. Маяковского, 49а.
49а, Mayakovskogo St., Boyarka,
Kyiv-Sviatoshyn district,
Kyiv region, 08151, Ukraine.
Tel./ fax: +38 (044) 406-33-35
E-mail: mcboyarka@naftogaz.net
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