




Державне підприємство «Івано-Франківський науково-виробничий центр  

стандартизації, метрології та сертифікації» 

(ДП «Івано-Франківськстандартметрологія») 

Орган з оцінки відповідності  №UA.TR.055 

 

СЕРТИФІКАТ ПЕРЕВІРКИ ТИПУ № UA.TR. 055.ST.059-20, версія 3         Сторінка  3 

________________________________________________________________________________ 

 
 

1. Опис типу засобу вимірювальної техніки 

1.1. Конструкція 

1.1.1. Призначення та галузь застосування 

Лічильники газу мембранні RT/1.2 G…, RT/1.2P G…, RT/1.2T G…, RT/1.2AT G… 

типорозмірів  RT/1.2 G1,6, RT/1.2 G2,5, RT/1.2 G4, RT/1.2P G2,5, RT/1.2P G4, RT/1.2T G4, 

RT/1.2AT G4 призначені для вимірювання об’ємів  природного газу за ГОСТ 5542-87, 

паливних газів 1-ої, 2-ої та 3-ої категорій за ДСТУ EN 437:2018 (EN 437:2018, IDT), який 

протікає по трубопроводу з максимальним надлишковим робочим тиском до 0,05 МПа та 

максимальною фактичною витратою до 6,0 м3/год у діапазоні температур довкілля і 

природного (паливного) газу від мінус 25°С до 55°С.  Лічильники позначені літерою Т 

мають вбудовані елементи температурної корекції об’єму газу. Лічильники позначені 

літерою A мають фланці мембран із парамагнітного матеріалу (алюміній) та є стійкими до 

впливу потужного постійного магнітного поля з магнітною індукцією 500 мТ. 

Лічильники повинні відповідати вимогам Технічного регламенту засобів вимірювальної 

техніки (постанова Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 р. №163), 

ДСТУ EN 1359:2019,  ДСТУ OIML R 137-1-2:2018.  

Лічильники застосовуються для обліку природного газу, у тому числі комерційного, у 

житлово-комунальній сфері та при контролі технологічних процесів. 

Лічильники придатні для роботи з коректорами об’єму газу, обчислювачами, системами 

дистанційної передачі даних та можуть застосовуватись в системах контролю, регулювання 

та керування виробничими процесами. 

Робоче положення лічильника – вертикальне. 

Режим роботи лічильника – тривалий безперервний. 

Напрям потоку газу вказано стрілкою, яка розташована зверху на корпусі між вхідним та 

вихідним штуцерами лічильника. 

Лічильник - одно-функціональний ремонтопридатний виріб, що підлягає періодичній 

повірці згідно національних нормативних документів. 

1.1.2. Будова 

Лічильник газу складається з корпусу, в середині якого розташований вимірювальний 

механізм, та відлікового пристрою. Корпус лічильника виготовляється із листової сталі 

методом глибокого витягування та має з двох сторін захисне покриття. Вимірювальний 

механізм - суцільний герметичний моноблок, всередині якого є 2 полі камери, кожна з яких 

розділена навпіл еластичною герметичною мембраною на вимірювальні камери. 

Мембранна виготовлена із синтетичного матеріалу. Відліковий пристрій лічильника – 

механічний барабанний. 

1.2. Принцип дії 

Принцип дії полягає у зворотно-поступальному русі мембран вимірювального механізму, 

які знаходяться в середині лічильника і утворюють вимірювальні камери, за рахунок 

різниці тиску газу на вході та виході лічильника. Газ, який поступає через вхідний штуцер, 

заповнює простір всередині лічильника та через золотник надходить по черзі в одну із 

вимірювальних камер і створює тиск на мембрану. Мембрани рухаючись витісняють газ із 
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сусідніх вимірювальних камер через золотник та вивідний канал у вихідний штуцер. 

Зворотно-поступальний рух мембран перетворюється важільно-кривошипним механізмом в 

обертальний рух вихідного валу, кількість обертів якого пропорційна кількості переміщень 

мембран, а отже і виміряному об’єму газу. Вихідний вал через герметичний 

газонепроникний сальник механічно зв’язаний з відліковим пристроєм та приводить в рух 

вал відлікового пристрою, що забезпечує сумування виміряних об’ємів газу.  

У лічильниках газу з механічною температурною корекцією золотник вимірювальної 

камери оснащений біметалевою пружиною, яка в залежності від температури газу, що 

вимірюється, змінює циклічний об’єм лічильника, а барабанний відліковий механізм 

відображає виміряний об’єм газу приведений до температури tb 20°С. 

1.3. Додаткові пристрої 

1.3.1. Лічильник має пристрій запобігання вимірюванню при зворотному напрямі потоку 

газу. 

1.3.2. Лічильник має генератор магнітних імпульсів, на шестерню відлікового пристрою 

встановлено магніт. Як опція, на відліковий пристрій лічильника можна монтувати, без 

пошкодження метрологічної пломби, низькочастотний датчик імпульсів. Ціна 

імпульсного виходу зазначена на заводській табличці лічильника. 

1.4. Оброблення результатів вимірювань 

Регулювання відлікового пристрою здійснюється за допомогою регулювальної шестерні. 

1.5. Відображення результатів вимірювання 

Результати вимірювань відображаються за допомогою механічного відлікового пристрою з 

оцифрованими барабанами з трьома барабанами після коми. 

1.6. Технічна документація 

Таблиця 1. Технічна документація 

№ Позначення Найменування Місце зберігання 

1 ТО 407369.040:2020 
Лічильники  газу  мембранні RT/1.2 

Технічний опис 

ТОВ «САМГАЗ» 

Будівельників 6А, 

м. Рівне Україна 

2 СМУК.407369.040 
Лічильники газу мембранні RT/1.2 

(Т, АТ) 

3 СМУК.407369.040 ПС 
Лічильники  газу  мембранні RT/1.2 

Паспорт 

4 СМУК.407369.040 РЭ 
Лічильники  газу  мембранні RT/1.2 

Настанова щодо експлуатування 

5 СМУК.407369.040 СБ 
Лічильник газу мембранний RT/1.2 

(G 1 ¼) 

6 СМУК.407369.040-03 СБ 
Лічильник газу мембранний RT/1.2 

(G 3/4) 

7 СМУК.407369.040-06 СБ 
Лічильник газу мембранний RT/1.2 

(G 1) 

8 СМУК.408831.001 
Блок вимірювальний RT1,2 в 

корпусі (G 1 ¼) 

9 СМУК.408831.002 
Блок вимірювальний RT1,2 в 

корпусі (G 3/4) 

10 СМУК.408831.003 
Блок вимірювальний RT1,2 в 

корпусі (G 1) 
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11 СМУК.408831.004 
Блок вимірювальний RT1,2T в 

корпусі (G 1 ¼) 

12 СМУК.408831.005 
Блок вимірювальний RT1,2T в 

корпусі (G 3/4) 

13 СМУК.408831.006 
Блок вимірювальний RT1,2T в 

корпусі (G 1) 

14 СМУК.408831.007 
Блок вимірювальний RT1,2AT в 

корпусі (G 1 ¼) 

15 СМУК.408831.008 
Блок вимірювальний RT1,2AT в 

корпусі (G 3/4) 

16 СМУК.408831.009 
Блок вимірювальний RT1,2AT в 

корпусі (G 1) 

17 СМУК.408841.001 Механізм обліковий V1.2 в зборі 

 

2. Технічні дані 

2.1. Нормовані робочі умови 

2.1.1. Вимірювана величина 

Одиницею вимірювання об’єму газу в робочих або стандартних умовах є метр кубічний 

(м3). 

Одиницею корекції по температурі tb вимірюваного середовища є градус Цельсія (°С). 

2.1.2. Стандартна температура газу tb 20°С. 

2.1.3. Діапазон витрат газу наведено у таблиці 2. 

Таблиця 2 – Діапазон витрати, поріг чутливості 

Типороз

мір 
Модель 

Максимальна 

витрата Qmax,  

м3/год 

Перехідна 

витрата Qt,  

м3/год 

Мінімальна 

витрата Qmin,  

м3/год 

Перевантажув

альна витрата 

Qr, м3/год 

G1,6 RТ/1.2 2,5 0,250 0,016 3,0 

G2,5 
RТ/1.2Р 

4,0 0,400 
0,016 

4,8 
RТ/1.2 0,025 

G4 

RТ/1.2 Р 

6,0 0,600 

0,016 

7,2 RТ/1.2 

RТ/1.2Т 

RТ/1.2AТ 

0,040 

 

2.1.4. Максимальний надлишковий робочий тиск газу в лічильнику 50 КПа (0,5 бар). 

2.1.5. Температура експлуатації: від мінус 25°С до 55°С - діапазон температур 

вимірюваного середовища (газу) та довкілля. 

2.1.6. Кліматичні умови (місце розташування) – всередині та зовні споруд з захистом від 

прямої дії факторів зовнішнього середовища. Конструкцією лічильника передбачено 

конденсування вологи. 

2.1.7. Клас зовнішніх механічних умов М1. 

2.2. Основні метрологічні характеристики 

2.2.1. Клас лічильника 1,5. 
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2.2.2. Середнє значення втрати  тиску  лічильника  за  об’ємної  витрати  Qmax не більше: 

початкове 200 Па, під час експлуатування 220 Па. 

2.2.3. Поріг чутливості не більше 3,0 дм3/год. 

2.2.4. Метрологічна стабільність лічильника  не гірше 0,6%. 

2.2.5. Перевантажувальна витрата наведена у таблиці 2. 

2.2.6. Номінальний циклічний об’єм V: RT/1.2, RT/1.2P 1,2±5% дм3, RT/1.2Т, RT/1.2AТ 

1,08±5% дм3 

2.3. Основні технічні характеристики 

2.3.1. Лічильники герметичні при надлишковому тиску всередині корпусу не менше ніж 1,5 

максимального робочого тиску. 

2.3.2. Лічильники стійкі до дії внутрішнього надлишкового тиску не менше ніж 1,5 

максимального робочого тиску. 

2.3.3. Лічильники стійкі до температури довкілля 650°С додатково маркуються «Т». 

2.3.4. Приєднувальні штуцери лічильника  витримують дію скручувального та згинального 

моментів відповідно до таблиці 3. 

Таблиця 3 – Скручувальний та згинальний момент 

Модель 

Номінальний 

діаметр приєднання 
Скручувальний 

момент, 

Нм 

Згинальний 

момент, Нм 
Наріз DN 

RТ/1,2 

RТ/1,2P 

RТ/1,2Т 

RТ/1,2AТ 

G¾ 20 80 20 

G1 25 
110 40 

G1¼ 32 

 

2.3.5. Інформаційна ємність відлікового механізму лічильника 99999,999 м3, ціна одиниці 

молодшого розряду – 0,0002 м3. 

2.3.6. Маса лічильника не більше 1,7 кг. 

2.4. Габаритні та приєднувальні розміри 

2.4.1. Габаритні розміри (довжина х ширина х висота) не більше 188 x 161 x 240 мм. 

2.4.2. Наріз приєднувальних штуцерів та номінальний діаметр приєднання DN наведено у 

таблиці 3. 

2.4.3. Номінальна міжосьова відстань між приєднувальними штуцерами лічильника 

110,0±0,5 мм. 

3. Інтерфейси та сумісні зовнішні пристрої. 

До лічильників газу можна приєднати без пошкодження метрологічної пломби 

лічильника низькочастотний датчик імпульсів типу NP, габарити якого відповідають 

рис.1. 
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Рис.1 

 

Датчик низькочастотних імпульсів може працювати з пристроями перетворення об’єму 

або засобами збору та дистанційної передачі інформації вимірювань. Ціна одного 

імпульсу 0,01 м3.  

4. Вимоги до виробництва введення в експлуатацію та використання 

4.1. Вимоги щодо виробництва 

Для забезпечення відповідності лічильників газу мембранних конструкторським та 

метрологічним вимогам застосовують наступні задокументовані технологічні операції: 

- вхідний контроль якості комплектуючих деталей та матеріалів; 

- між-операційний контроль, що включає: статистичний контроль герметичності 

вимірювальної камери, статистичний контроль моменту скручування патрубків; 

- кінцеві випробування, що включають: перевірку зовнішньої герметичності, перевірку 

маркування та пломбування, перевірку працездатності лічильника, калібрування, 

перевірку втрати тиску за максимальної витрати. 

Похибка лічильника, під час його калібрування, повинна бути налаштована настільки 

близько до нуля, на скільки дозволяє налаштування та максимально допустима похибка, без 

переваги в будь-яку із сторін. 

Інші вимоги до виробництва лічильників газу згідно Додатку А  ДСТУ EN 1359:2019. 

4.2. Вимоги щодо введення в експлуатацію 

Вимоги яких необхідно дотримуватись під час введення лічильника в експлуатацію, 

монтажу, ремонту, вказані в паспорті лічильника, який є невід’ємною частиною при 

комплектуванні кожного типу лічильника, та  настанові щодо експлуатування. 

Підключення лічильників має здійснюватися персоналом, який володіє необхідною 

кваліфікацією та навичками. 

При експлуатуванні не допускається: 

- використання лічильників газу не за призначенням; 

- внесення будь-яких змін в конструкцію лічильників, що не передбачено виробником. 
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5. Нагляд за приладами в експлуатації 

5.1. Документи для нагляду. 

Настанова щодо експлуатування. 

5.2. Ідентифікація 

У випадку сумнівів щодо ідентифікації газового лічильника потрібно порівняти прилад з 

відповідною документацією наведеною в розділі 5.1. 

 

6. Засоби захисту 

6.1. Пломбування 

Захист від несанкціонованого втручання в роботу лічильників повинен бути забезпечений 

нижче наведеними способами: 

Захист за допомогою пломби зі знаком виробника «S*UA» у спеціальному втопленому пазу 

внизу по центру кришки відлікового механізму лічильника (рис. 2). Це запобігає відкриттю 

та доступ до лічильного механізму. 

 

 
 

Рис.2 Схема пломбування лічильників 
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6.2. Пломба та опис відбитку тавра пломби 

Пломба пластикова сірого кольору RAL7035. На аверсі пломби нанесено напис (відбиток 

тавра) «S*UA» як вказано на рис. 3. 

 
Рис.3 Розміри та загальний вигляд пломби 
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7. Маркування та написи 

На табличці або відліковому механізмі кожного лічильника газу має бути розміщене 

маркування, що включає в себе таку інформацію (рис.4): 

- ідентифікаційний знак або найменування виробника; 

- позначення моделі й виконання лічильника; 

- позначення типорозміру лічильника; 

- максимальна витрата, Qmax (m3/h); 

- перехідна витрата, Qt (m3/h); 

- мінімальна витрата, Qmin (m3/h); 

- максимальний  робочий тиск, Рmax (kPa); 

- номінальний циклічний об’єм, V (dm3); 

- клас точності лічильника; 

- знак відповідності та номер органу; 

- номер сертифікату перевірки типу; 

- додаткове метрологічне маркування згідно з Технічним регламентом; 

- тиждень і рік виготовлення  та серійний номер лічильника; 

- діапазон робочих температур (°С); 

- клас зовнішніх механічних умов; 

- ціна імпульсного виходу (імп./м3); 

- «ДСТУ EN 1359:2019». 

Якщо лічильник стійкий до температури довкілля 650°С то його додатково маркують 

символом «Т». 

Якщо лічильник придатний до застосування на відкритому повітрі зовні будівель то його 

додатково маркують написом «Н3». 

Якщо лічильник має вбудовані елементи температурної корекції об’єму газу то його 

додатково маркують: 

- базова температура газу tb (°С); 

- центральна температура tsp (°С).   

 

 
 

Рис. 4 Зразок маркування газового лічильника 
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Для автоматизації зчитування маркування лічильника, додатково нанесено: 

-  двомірний штрихкод – тиждень і рік виготовлення та серійний номер лічильника, приклад: 

30/2020-0000022; 

-  QR-код з наступними відомостями: 

- модель лічильника 

- типорозмір лічильника 

- діаметр нарізу (різьби) приєднувальних патрубків 

- напрям потоку газу (зліва направо: L) 

- міжосьова відстань між приєднувальними патрубками 

- ціна імпульсу низькочастотного давача 

- тиждень, рік виготовлення та серійний № лічильника 

- адреса веб-сайту виробника 

Приклад: RT/1.2T G4 G1 1/4 L 110 1 imp= 0,01 m3 30/2020-0000022 samgas.com.ua 
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8. Креслення, схеми 

8.1. Зовнішній вигляд та габаритні розміри 
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8.2. Перелік складових елементів лічильників газу. 

 

1. Корпус. Верхня частина 

2. Штуцер 

3. Вимірювальний блок 

4. Корпус. Нижня частина 

5. Вузол передачі 

6. Поясок замикаючий 

7. Патрубок 

8. Золотник 

9. Відліковий механізм 

10. Заглушка посадочного місця для датчика низькочастотних імпульсів 

11. Пломба 

12. Гвинт 
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Лічильники газу з вбудованими елементами температурної корекції об’єму газу: 

 

1 Важільна система 

2 Біметалева пружина 

3 Антимагнітний обмежувач 
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