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Одним із основних принципів, на яких ба-
зується стандартизація вимог щодо енергозбе-
реження є принцип паритетності, тобто вимоги 
та норми організаційних та технічних стандар-
тів з енергозбереження не повинні надавати 
односторонніх переваг окремим категоріям 
суб’єктів економічної діяльності. 

В зв’язку з цим, стандартизація та уніфіка-
ція методів взаєморозрахунків за такий енерге-
тичний ресурс як природний газ є одним із 
найактуальніших питань енергозбереження та 
енергоощадності. 

Специфіка взаєморозрахунків за природ-
ний газ полягає в тому, що його об’єм, виміря-
ний засобами вимірювальної техніки (в першу 
чергу лічильниками) повинен приводитись до 
стандартних умов, які регламентуються в [1]. 
Але, на думку автора, приведення до таких 
умов в комунально-побутовій сфері, особливо 
за температурою, обертається великими збит-
ками для газозбутових організацій за рахунок 
втрат, що виражаються різницею між відпуще-
ним споживачам приведеним об’ємом та сума-
рним об’ємом газу, облікованим побутовими 
лічильниками газу. Ці втрати можуть складати 
3-6% від спожитих об’ємів газу в комунально-
побутовій сфері, що в натуральній величині 
складає від 0,5 до 1 млрд. м3.  

Проаналізуємо величину відхилень реаль-
них температур та тисків газу від номінальних 
(за стандартних умов) їх значень залежно від 
умов експлуатації лічильників газу. 

Лічильники газу, відповідно до [2,7], пові-
ряються за температури робочого та навколиш-

нього середовища 20±2ºС та тиску атмосферно-
го повітря від 84 до 106,7 кПа.  

В реальних умовах експлуатації темпера-
тура та тиск газу значно відрізняється від тем-
ператури та тиску, при якій проводилась повір-
ка лічильників газу. Для промислових вузлів 
обліку газу ця проблема на даний час вже не є 
актуальною, оскільки на них ці параметри ви-
мірюються і за допомогою електронних обчис-
лювачів та коректорів автоматично приводять-
ся до стандартних умов. В комунально-побуто-
вій сфері внаслідок великої вартості коректори 
об’єму газу не знайшли застосування (за ви-
ключенням невеликої частини лічильників, об-
ладнаних механічними коректорами по темпе-
ратурі) і облік газу ведеться за показами відлі-
кових пристроїв лічильників газу, які вимірю-
ють об’єм газу в певних умовах експлуатації. 

Атмосферний тиск в населених пунктах 
України залежить від висоти розміщення насе-
лених пунктів над рівнем моря та температури 
атмосферного повітря [3]. Оскільки атмосфер-
ний тиск зменшується при збільшенні висоти, 
то споживачі, що проживають в гірській місце-
вості одержують газ під пониженим атмосфер-
ним тиском і, як наслідок, облікована лічиль-
ником кількість газу перевищує спожиту. Та-
ким чином, із збільшенням висоти над рівнем 
моря збитки споживачів газу збільшуються. 

Аналіз даних метеорологічних станцій гід-
рометеослужби України показує, що середньо-
річний (з врахуванням температур повітря) ат-
мосферний тиск в газифікованих регіонах 
України може змінюватися від 96,4 кПа (Ко-
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Обоснована необходимость изменения значе-
ния температуры  газа при стандартных условиях 
с 15°С на 20°С при его учете в коммунально-
бытовой сфере. 

 It’s proved a necessity to change the temperature 
value of gas for standard conditions from 15 °С to 20 
°С under gas assessment in the household sphere. 
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сівський район Івано-Франківської області) до 
101,4 кПа (Білгород-Дністровський район Оде-
ської області). Таким чином, середньорічне 
значення атмосферного тиску в Україні складає 
98,9 кПа. Реальне значення надлишкового тис-
ку в газопроводах, які експлуатуються в побу-
товій сфері, складає від 1,2 до 3,0 кПа. Отже, 
абсолютний тиск газу в газопроводі, який скла-
дається із атмосферного та надлишкового і є 
характерним для приведення об’єму до станда-
ртних умов, становитиме від 100,1 кПа до 101,9 
кПа. Таким чином, номінальне значення тиску 
газу за стандартних умов, наведене в [1], що 
становить 101,325 кПа, знаходиться практично 
в середині діапазону робочих тисків газу в по-
бутовій сфері і не потребує перегляду. 

Аналіз середньорічних температур газу, 
що поступає в комунально-побутову сферу 
протягом року в різних регіонах України за да-
ними газозбутових організацій показує їх наба-
гато більшу збіжність до температури +15°С, 
ніж до +20°С. Так, середньорічні температури 
газу (за архівними даними реєструючих ЗВТ, 
що встановлені на газорозподільчих пунктах) 
складали: в західному регіоні (Рівне, Львів, Тер-
нопіль, Чернівці, Івано-Франківськ) — +13,2°С; 
на півночі (Суми, Чернігів) — +14,2°С; на сході 

(Донецьк, Дніпропетровськ) — +13,6°С; в 
центрі (Житомир, Вінниця, Черкаси) — +13,8°С; 
на півдні (Запоріжжя, Маріуполь, Севастополь) 
— +14,5°С. 

Найбільше відхилення температури газу на 
виході із лічильника газу від стандартного зна-
чення 20С буде у випадку встановлення лічи-
льника надворі або в неопалювальному примі-
щенні. Але таке встановлення лічильників в 
Україні не знайшло широкого застосування. 
Характерним в Україні є встановлення побуто-
вих лічильників газу в опалювальних примі-
щеннях. В роботах [5, 6] проведені дослідження 
процесів теплообміну між газом, що облікову-
ється побутовими лічильниками, та зовнішнім 
середовищем. На основі цих досліджень, а та-
кож даних гідрометеоцентру і архівних даних 
3-х газозбутових організацій (ВАТ „Черкаси-
газ”, ВАТ „Хмельницькгаз” та ВАТ „Івано-
Франківськгаз”) про спожиті об’єми газу (ви-
падкова вибірка по 50 споживачах в побутовій 
сфері) за допомогою номограм [4] обчислено 
середньомісячні температури газу на виході із 
лічильників у відповідних регіонах України. Їх 
значення наведено в табл. 1 та на рис. 1. 

Як видно із табл. 1 та рис. 1, температури 
газу на виході з лічильників коливається в ме-

Таблиця 1 – Значення температур газу на виході із лічильників в трьох регіонах України 
(Черкаському, Хмельницькому та Івано-Франківському), в °С 
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ВАТ „Черкасигаз” 10,8 10,9 12,7 15,6 18,2 19,2 20,0 19,8 17,9 15,4 13,4 11,6 
ВАТ „Хмельницькгаз” 9,0 9,5 11,4 14,4 17,3 18,6 19,4 19,0 17,1 14,4 12,1 10,2 
ВАТ „Івано-Франківськ-
газ” 4,6 5,4 8,5 12,4 16,0 17,9 19,1 18,6 16,0 12,7 9,1 6,2 
 

 
Рисунок 1 – Середньомісячні температури газу, що обліковується в комунально-побутовій 
сфері в трьох регіонах України (Черкаському, Хмельницькому та Івано-Франківському) 
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жах 15°С і практично не набуває чинного на 
сьогодні стандартного значення 20°С. На даний 
час в більшості країн Європи прийнята за стан-
дартну температура 15°С, в деяких – 0°С. Євро-
пейські норми [8] дозволяють за стандартне 
значення приймати одну із трьох температур:  
0; 15 або 20°С. Значення температур газу 0 та 
20°С не можуть бути характерними для приве-
дення облікованих в комунально-побутовій 
сфері об’ємів газу до стандартних умов, оскіль-
ки температура газу не набуває цих значень.  

Проведемо статистичний аналіз вибіркових 
значень температур газу на виході із лічильни-
ків (табл. 1), приймаючи характер їх розподілу 
за нормальний (рис. 1). 

Вибіркова середня і дисперсія вибірки [9] 
становлять: 
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де: iT  – значення температури газу у пересіч-
ного споживача із вибірки в районі; m  – кіль-
кість споживачів у районі вибірки; k  –  кіль-
кість районів у вибірці; n  –  кількість місяців в 
році ( 12n ). 

З таблиць нормального розподілу для ймо-
вірності 950,0p   знаходимо, що 96,1t . 

Гранична похибка вибіркової середньої 
дорівнює 
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де N  – загальна кількість споживачів в Укра-
їні, в яких облік ведеться лічильниками газу. 

Тоді 19,001,14~19,001,14  T  або 
20,14~82,13  T . 

Із ймовірністю 0,950 можна стверджувати, 
що температура газу, який обліковується в ко-
мунально-побутовій сфері, в усіх регіонах 
України буде знаходитися в межах від 13,82°С 
до 14,2 °С. Оцінимо величину відхилень цих 
значень від стандартизованих в [8]. 

Відповідно до [10], при газифікації будин-
ків, типорозмір лічильника газу вибирається 
таким чином, щоб він працював, в основному, 
на номінальній витраті. Границі відносної по-
хибки лічильників газу за номінальної витрати 
становлять ±3 %.  

Як видно із табл. 2, втрати газу через не-
приведення облікованих в побуті об’ємів до 
стандартних умов будуть співрозмірні з грани-
цями відносної похибки лічильників (за умови 
прийняття за стандартне значення температур 
0С чи 20С) та на порядок менші (за умови 
прийняття за стандартне значення температури 
15С). В такому випадку з достатньою ймовір-
ністю за стандартне значення можна приймати 
температуру газу 15С. 

Таблиця 2 – Відхилення температури газу 
від різних значень температур  

за стандартних умов та додаткові похибки,  
викликані цими відхиленнями 

Стандартне 
значення 

темпе-
ратури 

Відхилення 
температури, 

в С 

Додаткова  
похибка обліку 
газу від впливу 

температури, в % 
0 ºС -14,2 -13,82 -4,8 -4,7 
15 ºС 0,8 1,18 0,3 0,4 
20 ºС 5,8 6,18 2,0 2,1 
 
Оцінимо на скільки зміниться величина 

втрат газу при зміні значення стандартної тем-
ператури з 20С на 15С. В табл. 3 наведені да-
ні про об’єми газу, обліковані в комунально-
побутовій сфері в 2005 році (не приведені до 
стандартних умов, оскільки на даний час побу-
тові лічильники не здійснюють такої функції), 
та приведені об’єми до стандартних значень 
температур 15С та 20С. 

Таблиця 3 – Обліковані об’єми газу  
в комунально-побутовій сфері в 2005 році  

(за даними офіційного сайту ДК „Газ України”) 
в тис. м3 

 Не при-
ведені 

Приведені 
до 20 С 

Приведені 
до 15 С 

Січень 2357763 2444781 2403082 
Лютий 2532497 2621614 2576900 
Березень 2522764 2590697 2546509 
Квітень 1440285 1462250 1437310 
Травень 712461 715769 703560 
Червень 473488 473403 465329 
Липень 432579 431123 423770 
Серпень 415300 414421 407353 
Вересень 476174 478659 470495 
Жовтень 1244045 1262871 1241331 
Листопад 2023793 2073423 2038059 
Грудень 2463613 2543686 2500300 
За рік 17094765 17512701 17214002 

 
За даними табл. 3, величина втрат газу, за 

умови, що об’єм не приводиться до температу-
ри 20С, становить 2,4%, а за неприведення до 
15С – 0,7%. Таким чином, річні втрати газу, 
при умові прийняття за стандарту температуру 
значення 15С, в комунально-побутовій сфері 
зменшаться на 1,7% (298698,6 тис. м3). 

Отже, питання перегляду стандартних 
умов для газу, що обліковується в комунально-
побутовій сфері, а саме – значення температури 
газу за стандартних умов, на даний час є дуже 
актуальним. Необхідним є перегляд та переви-
дання ГОСТ 2939-63 із відповідною зміною 
значення температури газу за стандартних умов 
з 20°С на 15С°.  
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Тематика конференції: 
 Загальна екологія, техноекологія, 

екологічно чисті технології в маши-
нобудуванні та інших галузях проми-
словості, сучасні системи захисту 
довкілля, моніторинг, оцінка екологі-
чного стану об’єктів та територій 

 Охорона та відтворення природних 
ресурсів, біорізноманіття і рекреа-
ційного потенціалу довкілля 

 Природоохоронний та екологічний 
менеджмент, екологічна освіта та 
формування екологічної культури 
населення 

 
До участі у конференції запрошуються  
науковці, викладачі, фахівці в галузі 
екології та охорони навколишнього сере-
довища, докторанти, аспіранти, студенти 
та зацікавлені особи. 

 
 
 


