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Текст лекції
1. Забезпечення єдності вимірювань в Україні.
Однією з фундаментальних задач метрологічних служб є забезпечення
єдності вимірювань. Єдність вимірювань – це такий стан вимірювань, при
якому результати вимірювань виражені в узаконених одиницях, а похибки
відомі з заданою ймовірністю.
Дотримання єдності вимірювань полягає в регламентованому процесі
виготовлення та експлуатації ЗВТ і має позитивний влив на різноманітні
галузі, а саме: підвищує точність результатів вимірювань, а значить і
достовірність наукових досліджень; забезпечує економію матеріальних
цінностей і ресурсів; сприяє (хоча і непрямим чином) зростанню якості
продукції, ефективності виробництва, розвитку медицини, військової справи,
охорони довкілля, тощо.
Єдність вимірювання досягається на основі єдності:
- еталонів і мір;
- випробувань, повірки (перевірки, верифікації), калібрування і ревізії;
- метрологічних характеристик ЗВТ;
- методик вимірювальних процесів;
- форми подання результатів вимірювання.
Для забезпечення єдності вимірювань в Україні створена Державна
метрологічна система, діяльність якої базується на Законі України “Про
метрологію та метрологічну діяльність ” (далі Закон) та інших нормативноправових актах. Основним завданням Державної метрологічної системи є
стале підвищення до суспільно необхідного (такого, що відповідає
3

актуальному науковому і економічному розвитку) рівня вимірювальної
справи в державі. Окрім того діяльність системи спрямована на:
- реалізацію єдиної технічної політики в галузі метрології;
- захист громадян і національної економіки від наслідків недостовірних
результатів вимірювань;
- економію всіх видів матеріальних ресурсів;
- підвищення рівня фундаментальних досліджень і наукових розробок;
- забезпечення якості та конкурентоспроможності вітчизняної продукції;
- створення науково-технічних, нормативних та організаційних основ
забезпечення єдності вимірювань в державі.
Конкретні питання нормативного та організаційного забезпечення
єдності вимірювань в Україні регламентуються системою державних
стандартів, об'єднаних груповим заголовком "Метрологія", іншими
стандартами,
інструкціями,
методичними
вказівками,
правилами,
методиками, які містять загальні правила і норми щодо одиниць фізичних
величин та їх еталонів, метрологічної термінології, нормування МХ, повірки,
калібрування, атестації і державних випробувань ЗВТ, методик повірки і
повірювальних схем окремих ЗВТ, стандартизації і атестації методик
виконання вимірювань, та методик виконання випробувань продукції,
конкретних методик вимірювань та досліджень, тощо.
Основні вимоги щодо забезпечення єдності вимірювань можна
сформулювати так:
1 - результати вимірювань повинні виражатись в одиницях фізичних величин, допущених до використання державними стандартами. Для цього в
Україні діють: ДСТУ 3561.0-97 Метрологія. Одиниці фізичних величин.
Основні одиниці фізичних величин Міжнародної системи одиниць. Основні
положення, назви та позначення, ДСТУ 3561.1-97 Метрологія. Одиниці
фізикних величин. Похідні одиниці фізичних величин Міжнародної системи
одиниць. Основні поняття, назви та позначення, ДСТУ 3561.2-97 Метрологія.
Одиниці фізичних величин. Фізичні сталі та характеристичні числа;
2 - ЗВТ, що не підлягають під державні випробування, а також нестандартизовані ЗВТ, призначені для введення в експлуатацію, піддаються метрологічній атестації (МА) згідно ДСТУ 3215-95 Метрологія. Метрологічна атестація засобів вимірювальної техніки. Організація та порядок проведення.
3 - ЗВТ, призначені для серійного випуску, підлягають під державні випробування згідно ДСТУ 3400-2000 Метрологія. Державні випробування засобів
вимірювальної техніки. Основні положення, організація, порядок проведення
і розгляду результатів;
4 - ЗВТ, що знаходяться в експлуатації і підлягають під державний метрологічний нагляд, піддаються періодичній повірці згідно ДСТУ 2708-99
Метрологія. Повірка засобів вимірювальної техніки. Організація та порядок
проведення;
5 - ЗВТ, що не підлягають під державний метрологічний нагляд і знаходяться в експлуатації, піддаються калібруванню згідно ДСТУ 3989-2000 Метро4

логія. Калібрування засобів вимірювальної техніки. Основні положення,
організація, порядок проведення та оформлення результатів;
6 - метрологічні характеристики (МХ) ЗВТ, що нормуються в документації
на ці засоби, повинні відповідати міждержавному стандарту ГОСТ 8.009-84
ГСИ. Нормируемые метрологические характеристики средств измерения;
7 - вимірювання та випробування, норми точності яких регламентовані
стандартами та іншими НТД, повинні виконуватись за стандартизованими
або атестованими методиками у відповідності до міждержавного стандарту
ГОСТ 8.010-90 ГСИ. Методика выполнения измерений;
8 - форма подання результатів вимірювань повинна відповідати вимогам
МИ 1317-86 ГСИ. Результаты и характеристики погрешности измерений.
Формы представления. Способы использования при испытаниях образцов
продукции и контроле их параметров.
Отже, без випробувань, атестації, повірки та калібрування ЗВТ, а також ряду інших важливих контрольних заходів неможливою є правильна експлуатація вимірювальних засобів, при якій досягається єдність, суспільно необхідна
точність і якість вимірювань.
Державні випробування, метрологічна атестація, повірка та калібрування
ЗВТ є різновидами метрологічного контролю і нагляду за розробленням, виробництвом і експлуатацією вимірювальних засобів. Вони забезпечуються
Держспоживстандартом, органами державних та інших метрологічних служб
і є своєрідним важелем впливу на всіх суб'єктів господарювання, які в своїй
діяльності застосовують засоби вимірювальної техніки. Завданням цієї діяльності є забезпечення державної дисципліни і дотримання метрологічних правил при експлуатації ЗВТ.
2. Метрологічний нагляд і контроль.
Основні положення метрологічного нагляду і контролю (МНК) за розробленням, виробництвом, станом, застосуванням і ремонтом ЗВТ встановлюють Закон [1] та інші нормативно-правові акти і основоположні нормативні
документи з метрології.
Метою МНК за ЗВТ є забезпечення єдності вимірювання, як одної з необхідних умов науково-технічного та економічного розвитку, а також систематичне вдосконалення ЗВТ і підтримання їх в належному стані готовими до
вимірювань. До експлуатації в Україні допускаються тільки ті ЗВТ, які визнані придатними за результатами МНК.
Слід виділити, з одного боку, державну сферу метрологічного нагляду і
контролю, де органи державної влади беруть на себе відповідальність за наглядові та контрольні функції та, так звану, недержавну сферу відповідного
нагляду і контролю, де відповідальність покладається на міністерства, підприємства та організації.
Державний метрологічний нагляд (ДМН) поширюється на вимірювання,
результати яких використовуються:
- при виконанні заходів, пов'язаних з охороною і захистом життя та
здоров’я громадян;
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- при контролі якості і безпеки продуктів харчування;
- при контролі стану довкілля;
- при контролі безпеки умов праці;
- при виконанні геодезичних та гідрометеорологічних робіт;
- при торгівельно-комерційних операціях і розрахунках;
- при виконанні податкових, банківських та митних операцій;
- при обліку енергетичних та матеріальних ресурсів;
- при виконанні робіт за дорученням органів прокуратури та правосуддя;
- при виконанні робіт, пов'язаних з обов'язковою сертифікацією;
- при реєстрації національних і міжнародних спортивних рекордів.
Під торгівельно-комерційними операціями розуміють розрахунки між покупцями або споживачами і продавцями, постачальниками, виробниками, у
тому числі у сферах побутових та комунальних послуг, послуг електро- та
поштового зв’язку.
Облік енергетичних та матеріальних ресурсів передбачає облік електричної та теплової енергії, газу, води, нафтопродуктів, тощо. Як виняток під державний метрологічний нагляд не підпадають ЗВТ внутрішнього обліку енергетичних та матеріальних ресурсів, який ведеться підприємствами, організаціями та громадянами – суб’єктами підприємницької діяльності.
Вимірювання, результати яких використовуються в усіх інших ситуаціях
підлягають метрологічному нагляду.
Державний метрологічний контроль і нагляд (ДМКН) здійснюється
Державною метрологічною службою, яку очолює Дерспоживстандарт
України, а метрологічний контроль і нагляд здійснюється метрологічними службами центральних органів виконавчої влади, та метрологічними
службами підприємств і організацій.
Об’єктами ДМНК є засоби вимірювальної техніки, методики виконання
вимірювань, а також кількість фасованого товару в упаковках.
Державний метрологічний контроль здійснюють у формі:
- державних випробувань ЗВТ і затвердження їх типів за ДСТУ 3400;
- державної метрологічної атестації ЗВТ за ДСТУ 3215;
- повірки у відповідності до ДСТУ 2708;
- акредитації на право проведення державних випробувань, повірки і
калібрування ЗВТ, проведення вимірювань та атестації методик виконання
вимірювань.
До державного метрологічного нагляду належать:
- ДМН за забезпеченням єдності вимірювань;
- ДМН за кількістю фасованого товару в упаковках.
Зокрема ДМН за забезпеченням єдності вимірювань відбувається у формі
перевірки на підприємствах, в організаціях та у громадян - суб`єктів підприємницької діяльності:
- стану і застосування засобів вимірювальної техніки;
- застосування атестованих методик виконання вимірювань і правильності виконання вимірювань;
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- додержання умов проведення державних випробувань, повірки, калібрування, ввезення, випуску з виробництва та ремонту і видачі напрокат ЗВТ,
проведення вимірювань та атестації методик виконання вимірювань.
ДМКН за ЗВТ організовує і здійснює Держспоживстандарт разом з терторіальними центрами стандартизації, метрології та сертифікації.
Метрологічний нагляд, що здійснюються метрологічними службами, теж
має на меті забезпеченням єдності вимірювань.
Під час метрологічного нагляду проводиться перевірка:
- стану і застосування засоби вимірювальної техніки;
- застосування методик виконання вимірювань;
- правильності виконання вимірювань;
- своєчасності надання засобів ЗВТ на повірку і калібрування;
- додержання умов і правил проведення повірки і калібрування ЗВТ та
проведення вимірювань, що виконуються акредитованими повірювальними,
калібрувальними та вимірювальними лабораторіями;
- додержання вимог нормативних документів із метрології.
До метрологічного контролю належать:
- метрологічна атестація та калібрування засобів вимірювальної техніки;
- акредитація калібрувальних і вимірювальних лабораторій;
- метрологічна експертиза документації та звітів про науково-дослідні
роботи та атестація методик виконання вимірювань.
У випадку порушення державних метрологічних правил органи
державного метрологічного нагляду застосовують певні правові заходи і
санкції, а також дають розпорядження про ліквідацію порушень.
Негативні результати державних приймальних випробувань є підставою
для відмови у наданні дозволу на виробництво і випуск в обіг ЗВТ.
Негативні результати державних контрольних випробувань є підставою
для заборони випуску ЗВТ, а також підставою для економічних санкцій, ліквідації права виробника на серійне виробництво, анулювання реєстраційного
посвідчення на виконання названих робіт.
Подібні наслідки супроводжують негативні результатах МА ЗВТ.
Негативний результат при проведенні повірки є підставою для заборони
застосування засобів; погашення відтисків повірювальних тавр; опечатування
ЗВТ так, щоби зробити неможливим їх застосування; призначення загальної
одночасної повірки всіх ЗВТ з підрозділу, скорочення міжповірювальних
інтервалів, анулювання свідоцтва про повірку.
При проведенні заходів ДМН за підприємствами, що акредитовані на право здійснювати випробувань, повірки чи калібрування ЗВТ, виявлення порушень є підставою для анулювання документів з акредитації і розпорядження
про припинення діяльності або зупинку тих видів робіт, за якими виявлено
порушення.
3. Державні випробування засобів вимірювальної техніки.
Основні положення системи державних випробувань засобів вимірювальної техніки загального використання, до яких відносять засоби вимірювання,
7

міри, компаратори, вимірювальні перетворювачі тощо, регламентує стандарт
ДСТУ 3400-2000. Стандарт поширюється на ЗВТ, які призначені для серійного виробництва, серійно випускаються в Україні або імпортуються в Україну
партіями.
Мета державних випробувань ЗВТ містить ряд складових, а саме:
- забезпечення єдності вимірювань в Україні;
- запровадження у серійне виробництво нових (перспективних, більш
точних або більш якісних) ЗВТ і їх ефективне використання;
- захист інтересів споживачів ЗВТ.
Досягнення поставленої мети забезпечується вирішенням таких завдань:
- встановлення відповідності ЗВТ до вимог ТЗ на розроблення та вимог
нормативної документації (НД).
- перевірка правильності вибору методів і засобів повірки
(калібрування), а також забезпечення ЗВТ методиками повірки та робочими
еталонами під час їх виробництва та експлуатації;
- перевірка відповідності ЗВТ до вимог безпеки та охорони довкілля;
- перевірка відповідності ЗВТ в процесі їх серійного виробництва або
імпорту партіями до затверджених типів і обов’язкових вимог НД.
Згідно ДСТУ 3400 встановлено два види державних випробувань:
приймальні і контрольні.
Державні приймальні випробування (ДПВ) поширюються на дослідні
зразки ЗВТ, які готують до серійного виробництва, а також на серійні зразки
ЗВТ, які імпортуються в Україну партіями.
Для ЗВТ, що готуються до випуску промисловістю країни, приймальні
державні випробування фактично є завершальним етапом розробки.
Позитивні результати цих випробувань є підставою для затвердження їх
типів (дозволу на серійний випуску ЗВТ) і занесення їх до Державного
реєстру ЗВТ, допущених до застосування в Україні.
Якщо тип ЗВТ не затверджений під час ДПВ, то це повинно бути зроблено
при його наступних державних контрольних випробуваннях (ДКВ). Слід
розрізняти періодичні та позачергові державні контрольні випробування
ЗВТ. Під позачергові ДКВ підлягають зразки засобів вимірювальної техніки з
установочної серії, коли їх тип не затверджений за результатами державних
приймальних випробувань, а також ЗВТ, тип яких затверджений і які серійно
виготовляються або виготовлялися в таких ситуаціях:
- у разі запровадження ЗВТ у серійне виробництво іншими
виробниками;
- серійних іноземних ЗВТ, у разі запровадження цих засобів у серійне
виробництво в Україні;
- у разі внесення в конструкцію або технологію ЗВТ змін, які впливають
на нормовані МХ;
- після тривалої (понад три роки) перерви в серійному виробництві ЗВТ.
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Позачергові ДКВ також виконуються згідно з вказівкою Держспоживстандарту та за наявності інформації щодо погіршення якості ЗВТ.
ЗВТ, тип яких затверджений і які серійно випускаються або ввозяться в
Україну з-за кордону партіями, підлягають під періодичні ДКВ перший раз протягом першого року їх серійного виробництва, а також періодично один
раз на три роки.
Згідно ДСТУ 3400 допускається поєднання ДКВ з іншими випробуваннями, наприклад, кваліфікаційними чи періодичними.
Позитивні результати державних випробувань ЗВТ є підставою для їх
серійного випуску, або його відновлення, а негативні – забороняють серійний
випуск в обіг ЗВТ.
На підставі результатів державних випробувань виробник повинен нанести на ЗВТ, а також на їхню експлуатаційну документацію Знак затвердження
типу, встановленої форми та розмірів.
В організації та проведенні державних випробувань беруть участь різні органи метрологічної служби України, зокрема це Держспоживстандарт,
УкрЦСМ, територіальні органи і метрологічні центри та служби.
Держстандарт планує проведення державних випробувань, формує склад
комісій, розглядає результати випробувань, затверджує їх типи, видає свідоцтва і сертифікати та накладає заборону на випуск ЗВТ. Останнє стосується засобів, що не витримали державних випробувань або якщо ці ЗВТ не
відповідають обов’язковим вимогам НД та затвердженому типу. При цьому
типи цих ЗВТ вилучаються з Державного реєстру.
УкрЦСМ, як Головний центр метрологічної служби України, здійснює науково-методичне керівництво виконанням випробувань, розробляє НД, які
визначають порядок їх проведення і встановлюють загальні методики випробувань, розглядає заявки на проведення випробування, виконує експертизу і
реєстрацію типових програм ДПВ, готує проекти свідоцтв та сертифікатів та
веде Державний реєстр.
Метрологічні центри і територіальні органи, що є акредитованими на право виконання ДПВ розробляють і затверджують типові програми ДПВ, а також самі їх виконують.
Територіальні органи, що є акредитованими на право виконання ДКВ, проводять ДКВ ЗВТ, що серійно виготовляються у закріпленому регіоні, видають виробникам дозвіл на випуск установочної серії ЗВТ та тимчасові дозволи на їх серійне виробництво, а також забороняють випуск в обіг ЗВТ на підставі негативних результатів ДКВ.
Метрологічні служби виконують ДПВ ЗВТ за зверненням організацій та
громадян, на які не поширюється державний метрологічний нагляд, а також
займаються вдосконаленням методів та засобів випробувань.
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