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1. DARBĪBA UN UZBŪVE

Uzmanību:    Firma Common patur sev gāzes skaitītāja konstrukcijas

izgatavošanas tiesības, saglabājot izpildē precizitāti un drošību.
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1. DARBĪBA UN UZBŪVE

I. DARBĪBA UN UZBŪVE

 I.1 Darbība
Firmas COMMON projektētais  un izgatavotais  rotācijas  gāzes  skaitītājs 

CGR-01  ir  paredzēts  pieplūstošās  gāzes  tilpuma  mērīšanai.  Gāzes  skaitītājs 
standrta  izpildījumā  pielāgots  augstākminēto gāzu  plūsmām tabulā  Nr.1.  pie 
maksimālā darba pārspiediena pmax = 1,6 MPa.

Gāzes skaitītāju raksturo sekojoši parametri: nosacītā plūsma G, nominālais 
nosacītais diametrs DN, darba pārspiediens pmax , maksimālā plūsma Qmax  kā arī 
minimālā plūsma Qmin  ,  pie kuriem gāzes skaitītāja kļūdas atrodas pieļaujamās 
kļūdu robežās, noteiktām priekšsēdētāja GUM rīkojumā Nr.2. no 05.01.1996. par 
metroloģisko noteikumu par gāzes skaitītāju ieviešanu.

Tabula Nr.1. Gāzu saraksts, kuras pielāgotas gāzes skaitītājam CGR-01
    standarta izpildījumā. Pie blīvuma atbilstoša temperatūrai 20o C 

          un spiedienam 101,325 kPa.

              Gāze Ķīmiskais

simbols

Blūvums ρ 
[kg/m3]

Blīvuma attiecība pret 

gaisu

argons Ar 1,66 1,38

slāpeklis N2 1,16 0,97

  butāns C4H10 2,53 2,1

ogļskābā gāze CO2 1,84 1,53

etāns C2H6 1,27 1,06

etilēns C2H4 1,17 0,98

dabasgāze ≈CH4 apt. 0,75 apt. 0,63

hēlijs He 0,17 0,14

metāns CH4 0,67 0,55

propāns C3H8 1,87 1,56

oglekļa oksīds CO 1,16 0,97

ūdeņradis H2 0,084 0,07

gaiss - 1,20 1
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1. DARBĪBA UN UZŪVE

Tabula Nr. 2.Gāzes skaitītāja CGR-01 pamata parametri un ciparu nozīmes  kodi.

DN

(nosacītais 
diametrs)

G
(gāzes 

skaitītāja 
lielums)

Qmax

(maksimālā 
plūsma)

Qmin

(minimālā plūsma  m3/h)

LF
(gāzes patēriņa 

atbilstība vienam 
impulsam)

V
(cikla tilpums)

Gāzes skaitītāja 
ciparu kods

[mm] [m3/h]
diapazons

[m3/impulss] [dm3] [-]
1:200 1:160 1:130 1:100 1:80 1:65 1:50

40/50 16 25 - - 0,2 0,25 0,3 0,4 0,5 0,01 0,229 02... / 12...
40/50 16 25 - - - - 0,3 0,4 0,5 0,01 0,316 02... / 12...
40/50 25 40 0,2 0,25 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 0,1 0,229 03... / 13...
40/50 25 40 - - 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 0,1 0,316 03... / 13...
40/50 25 40 - - - 0,4 0,5 0,6 0,8 0,1 0,503 03... / 13...
40/50 40 65 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 1,0 1,3 0,1 0,316 04... / 14...
40/50 40 65 -- 0,4 0,5 0,6 0,8 1,0 1,3 0,1 0,503 04... / 14...
40/50 40 65 - - - 0,6 0,8 1,0 1,3 0,1 0,823 04... / 14...

50 65 100 0,5 0,6 0,8 1,0 1,3 1,6 2,0 0,1 0,503 15...
50 65 100 - 0,6 0,8 1,0 1,3 1,6 2,0 0,1 0,823 15...
50 65 100 - - 0,8 1,0 1,3 1,6 2,0 0,1 1,262 15...
50 100 160 0,8 1,0 1,3 1,6 2,0 2,5 3,0 0,1 0,823 11...
50 100 160 0,8 1,0 1,3 1,6 2,0 2,5 3,0 0,1 1,262 11...
80 100 160 0,8 1,0 1,3 1,6 2,0 2,5 3,0 0,1 0,823 21...
80 100 160 0,8 1,0 1,3 1,6 2,0 2,5 3,0 0,1 1,262 21...

80/100 100 160 0,8 1,0 1,3 1,6 2,0 2,5 3,0 0,1 1,310 21... / 31...
80/100 100 160 0,8 1,0 1,3 1,6 2,0 2,5 3,0 0,1 2,020 21... / 31...
80/100 160 250 1,3 1,6 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 0,1 1,310 22... / 32...
80/100 160 250 1,3 1,6 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 0,1 2,020 22... / 32...
80/100 160 250 1,3 1,6 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 0,1 3,385 22... / 32...
80/100 250 400 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0 8,0 1 2,020 23... / 33...
80/100 250 400 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0 8,0 1 3,385 23... / 33...
80/100 400 650 3,0 4,0 5,0 6,0 8,0 10 13 1 3,385 24... / 34...

4
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1. DARBĪBA UN UZŪVE

COMMON rotācijas  gāzes  skaitītāju CGR-01 pamata parametri norādīti 
tabulā  Nr.  2.  Šajā  tabulā  nenorādītais,  tomēr  attiecas  kā  aktuālais 
komercpiedāvājums; informāciju par šo tēmu var saņemt pie firmas izplatītāja vai 
Mārketinga  nodaļā.

I.2. Darbības princips
Princips, uz kuru balstās rotācijas gāzes skaitītāja darbība, ir pazīstams jau 

sen un izmantots, piemēram, ROOTS kompresoros.
Rotācijas  gāzes  skaitītājs  ir  mehānisms,  kas  darbojas  uz  apgriezienu 

uzskaitīšanas principa. Uz katru rotācijas gāzes skaitītāja darbības ciklu attiecas 
noteikts skaits mērījumu kameru uzpildījumu un iztukšošanu skaits starp diviem 
identiskiem rotora stāvokļiem. Gāze ieplūstošā gāzes skaitītājā aizpilda mērījumu 
kameru izvietojas zonā starp rotoru un iekšējo korpusu. Pārspiediens uz ieejas 
mērījumu kamerā,  izsauc  rotora  apgriezienu un  gāzes  porcijas  pārvietojumu. 
Pārvietojamās gāzes devas apjoms aptuveni atbilst mērījumu kameras apjomam. 
Pilns rotora apgrieziens par 360° (cikls) atbilst pārvietotām 4 gāzes porcijām (pa 
divām porcijām katram rotoram). Lai nepieļautu rotoru sānu virsmu saskaršanos, 
tie  savienoti  savā  starpā  ar  pāri  sinhronizējošo  zobratu. Rotora  apgriezienu 
kustība ir pārvesta tālāk caur pirmo redukcijas pārraidi un magnētisko vārstu līdz 
skaitītāja  mehānismam,  kurš  viec  apjoma  saskaitīšanu. Skaitītājs  uzrāda  to 
summas vērtību.

Zīmējums Nr.1. shematiski norāda rotācijas gāzes skaitītāja darbību.

Zīmējums Nr. 1. Rotora gāzes skaitītāja CGR-01 darbība.

5
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1. DARBĪBA UN UZBŪVE

I.3. Uzbūves apraksts

Gāzes skaitītājs sastāv no četrām pamata grupām:

1. Galvenais korpuss (ārējais).  Tas ir izgatavots no alumīnija sakausējuma. 
Veselā  galvenā  korpusa  sastāvā  ir  trīs  elementi:  iekšējais  korpuss  kā  arī 
priekšējais  un  aizmugurējais  pārsegs.  Iekšējaim  korpusam  ir  2  atloki  ar 
caurumiem  gāzes  skaitītāja  uzstādīšanai  uz  cauruļvada.  Gāzes  skaitītāju 
pievienotie izmēri, kā arī gabarītizmēri un orientējošā masa pamata izpildījumā, 
norādīta tabulās 3a un 3b, un norādīta zīmējumā Nr. 14.
2. Mērījumu grupa. Tas aptver rotoru grupu ar sinhronizējošo pārraidi kā arī 
pirmo redukcijas  pārraidi.  Rotori  ir  novietoti  gāzes  skaitītāja  iekšējā  korpusā 
(zīmējums Nr. 2.) un noguldīti uz diviem miniatūriem lodveida gultņiem. Visa 
mērījumu  grupa  ir  izvietota  galvenajā  korpusā.  Pārsegi,  gumijas  starplikas 
nostāda grupu neieciešamā stāvoklī.
3. Pārveduma  pievada  grupa. Tas  aptver  magnētisko  uzmavu  kopā  ar 
hermētiskās  starpsienas  korpusu.  Vadošā  uzmavas  daļa  atrodas  iekšpusē,  bet 
dzenamā –  ārpus  starpsienas.  Šī  uzmava pārved pievadu spiediena  zonā  līdz 
skaitītāja mezglam, kur nav iespējama gāzes noplūde caur skaitītāju. Dzenamās 
uzmavas daļai paredzēts ir augstas frekvences pārraidītājs HF.
4. Skaitītāja mezgls. Tajā atrodas turpmākais rotācijas ātruma samazinājums 
(ar  pārraidōšā  cilindriskā gliemeža palīdzību) lai  pievadītu rotācijā  mehānisko 
skaitītāju, kā arī zemas frekvences signālu raidītājus. Uz šo grupu attiecas arī 
augstu un zemu frekvenču signālu izejas gāzes skaitītāja ārpusē.
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1. DARBĪBA UN UZBŪVE

 I.4 Uzskaites ierīces un mērizeja
Gāzes skaitītājam CGR-01 ir nolasīšanas ierīce mehāniskā skaitītāja, kā arī 

elektrisko un spiediena izeju veidā.  Šīs izejas  dara  iespējamu gāzes  skaitītāja 
darbības  un ārējo  iekārtu  pievienojuma kontroli.  Mērījuma izeju  stāvoklis  uz 
gāzes skaitītāja ir attēlots zīmējumā Nr. 3.

Mehāniskais skaitītājs dara iespējamu tieši nolasīt faktisko gāzes apjomu, 
kas plūst caur gāzes skaitītāju pie dotā spiediena un dotajā temperatūrā. Gāzes 
skaitītāja galvas konstrukcija dod iespēju to pagriest diapazonā pa 350°.

Zīmējums Nr.3. Mērījuma izeju izvietojums uz rotācijas gāzes skaitītāja CGR-01.

8



1. DARBĪBA UN UZBŪVE

Elektriskās izejas
Var  būt  2  veidu  elektrisko  signālu  izejas:  zemu  frekvenču  (LF-low 

frequency) kā  arī  augstu frekvenču (HF-high frequency).  Raidītāju LF un HF 
izvietojums rotora gāzes skaitītājā CGR-01 versijā ar pilnu aprīkojumu ilustrēts 
zīmējumā Nr. 4.

Zīmējums Nr. 4. Devēju izvietojums rotācijas gāzes skaitītājā CGR-01.

Kā redzams, gāzes skaitītājs ar pilnu aprīkojumu var ietvert::
- divus kontaktronu devējus CLFK  (LF1-1, LF1-2),
- divus indukcijas devējus CLFI  (LF2-1, LF2-2),
- divus augstfrekvenču devējus (HF1-1, HF1-2).

Zemfrekvenču elektriskās izejas (LF).
Standarta izpildījumā gāzes  skaitītājam CGR-01 ir ieinstalēts tikai viens 

kontaktronu devējs LF1-1.
Kontaktronu devējs  ir ierosināts  ar  pārraidītāju caur  magnētu,  novietotu 

ieliktnī, nobeidzošu rotācijas  kustību. Gāzes  patēriņa atbilstība vienam devēja 
impulsam LF ir norādīta tabulā 2.

Kontaktronu kontakti atrodas slēgtā hermētiskā stikla caurulītē, aizpildītā ar 
inerto gāzi, kas garantē ļoti ilgu to ekspluatācijas periodu.

Kontaktronu devēja izejas tehniskie dati:
maks. pārslēguma spriegums  . . . . .  24 V,
maks. pārslēguma strāva  . . . . .  100 mA ,
kontaktu pretestība . . . . . . . . . . . . 0,15 Ω ,
maks. pārslēguma frekvence . . . .  500 Hz .

9



1. DARBĪBA UN UZBŪVE

Kontaktronu devējs LF1 ir paredzēts sadarbības ar apjoma pārveidotājiem 
ar batereju vai tīkla barošanu, novietota gāzes skaitītāja tuvumā (līdz apt. 2m). 
Tas  ir  savienots  ar  kontaktligzdu “Tuchel”  C091 31N006 100 6,  novietotu uz 
gāzes skaitītāja galvas aizmugurējās sienas. Pie tā ligzdas ir jābūt pievienotam 
kabelim ar 6-kontaktu kontaktdakšām „Tuchel” C091 31H006 100 6.

Zemas frekvences indukcijas devējs LF2 ir savienots ar  augstākminētās 
ligzdas “Tuchel” kontaktiem. Visu pārraidītāju pievienojuma shēma ir norādīta 
zīmējumā Nr. 5.

Połączenia gniazd 3 i 4 z
gniazdem 1 i gniazdem 2
pokazano w tabelce.

6

1

2

3

5

4

6

3

1

2

5

4

Ligzda 3 Ligzda 4
LF1-1 LF2-1 HF1-1 LF1-2 LF2-2 HF1-2

kontakts polaritāte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 − x x
4 + x x

Ligzda 1 2 − x x x x
5 + x x x x
3 − x
6 + x
1 − x x
4 + x x

Ligzda 2 2 − x x x x
5 + x x x x
3 − x x
6 + x x

x - savienojumi standarta vesijā
x - savienojumi iesakāmie pilnā versijā
x - alternatīvie savienojumi

Zīmējums Nr. 5. Gāzes skaitītāja CGR-01 devēju pievienojuma shēma
līdz elektrisko izeju ligzdām kā arī iespējamo savienojumu tabula.
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Indukcijas devējs var pārsūtīt strāvas signālus uz lielāku attālumu (līdz apt. 
200  m,  atkarīgs  no noteikumiem).  Ņemot  vērā  lielo strāvas  patēriņu,  tas  var 
darboties  tikai  ar  korektoriem ar  tīkla  barošanu Plate,  modulējošā  indukcijas 
devēja LF2 magnētisko lauku, ir nostiprināta uz tās pašas vārpstiņas, kā ieliktnis 
ar  magnētu,  ierosinošo  kontaktronu  devēju  LF1,  tāpēc  abu  devēju  impulsu 
frekvences ir vienādas.

Indukcijas devēja izeju tehniskie dati:
spriegums  . . . . . . . . . . . . . . 8,2 V,
neaktīvā raidītāja strāva . . . . <1,2 mA ,
aktīvā raidītāja strāva . .  . . . >2,1 mA ,
pretestība. . . . . . . . . . . . . . . .<   1  kΩ ,
maks. pārslēguma frekvence  200 Hz.

Pie  pretestības,  kuras  vērtība  ir  1  kΩ,  rodas  sprieguma kritums,  kura 
lielums  atkarīgs  no  devēja  stāvokļa  (aktīvā  vai  neaktīvā).  Pie  augstāk 
norādītajiem pārraidītāja  strāvas  plūsmas  lielumiem (saskaņā  ar  normu  DIN 
19234), izejas sprieguma lielums var pieņemt vērtības:

- neaktīvā stāvoklī UL < 1,2 V,
- aktīvā stāvoklī  UH > 2,1 V.

Izejošā sprieguma raksturojums norādīts zīmējumā Nr. 6.

Zīmējums Nr. 
6. Indukcijas 
devēju izejošā 

spiediena 
raksturojums.

Augstfrekve
nču 

elektriskās izejas (HF).
Pēc  speciāla  pasūtījuma  gāzes  skaitītājs  var  tikt  aprīkots  ar  augstu 

frekvenču  impulsu  devēju.  Šāds  devējs  izstrādā  impulsus  modulācijas  diska 
izciļņa  pārejas momentā caur viņa magnētisko lauku.

Sakarā  ar  to  impulsu  frekvence  atbilst  izciļņu  un  rotējošā  diska  ātruma 
reizinājumam (izciļņu skaits visos CGR gāzes skaitītājos ir vienāds ar 16). Izejas 

U    [V]

t [s]

wy

UH

UL
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1. DARBĪBA UN UZBŪVE

HF  īpaši  noderīgas  gāzes,  plūstošās  caur  gāzes  skaitītāju,  plūsmas  lieluma 
izmaiņu sekošanai.

Indukcijas devēja HF tehniskie dati:
spriegums . . . . . . . . . . . . . . .8,2 V,
neaktīvā raidītāja strāva . . . .<1,2 mA ,
aktīvā raidītāja strāva . .  . . . >2,1 mA ,
pretestība . . . . . . . . . . . . . . .<   1  kΩ ,
maks. pārslēguma frekvence 5 kHz..

Augstas frekvences impulsu pārraidītāji HF1 novietoti pievada pārveduma 
mezglā un sadarbojas ar kontroles rata vadošiem zobiem uzstādītiem uz ārējās 
magnēta uzmavas (Zīmējums Nr. 7).

Zīmējums. 7. Augstas frekvences impulsu pārraidītāja ierosinājuma zīmējums HF1.

Devēja HF izejošā spiediena raksturojums, pielietojot dotās shēmas ir tāds 
pats, kāds devēja LF 2 gadījumā (Zīmējums Nr. 6.).

Impulsu HF skaits, atbilstošais uz vienu m3 gāzes, ir uzstādāms individuāli 
priekš  katra  skaitītāja  un  norādīts  elektrisko  izeju  tabulā  (zīmējums  Nr.  9.), 
novietotas uz gāzes skaitītāja galvas priekšējās virsmas.

Strīpa  (  „-”)  norādīta  tabulā  ciparu  vietā,  apzīmē  atbilstošā 
pārraidītāja trūkumu.

Savienojums “Tuchel” pielietots CGR gāzes skaitītājos ir izgatavots klasē 
IP67.

12
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Izejas spiediena mērīšanai (impulsu caurums)

Zīmējums Nr 8. Spiediena mērījumu īscaurules mērījumi

Īscaurules izmantojamās spiediena mērīšanai, atrodas pa galvenā korpusa 
abām  pusēm  (zīmējums  Nr.  3).  Īscaurulē  ir  izgatavots  vītņveida  caurums 
M12x1,5 (zīmējums Nr. 8). Šīs izejas izmantošanas veids atkarīgs no pievienotās 
ierīces (skatīt:  sadaļu VIII - Mērījumi). Neizmantojamās īsacurules ir noslētas ar 
korķiem.

 I.5 Ieeļļošana
Gāzes skaitītājam CGR-01 ir rotora gultņu un iekšējās pārraides ieeļļošanas 

sistēma. Pārējie gāzes skaitītāja mehānismi nav ārēji ieeļļojami, tur pielietojami 
slēgtie gulstņi ar ieeļļojamā līdzekļa rezervi.

Gāzes skaitītāju nepieciešams uzpildīt ar izgatavotāja ieteikto eļļu (Lubrina 
12),  pēc tā uzstādīšanas uz gāzesvada.  Eļļas līmeni kontrolējošā stikla izskats 
norādīts zīmējumā Nr. 9:

Zīmējums Nr. 9. Eļļas līmeni kontrolējošā stikla izskats.

Pielejamās eļļas daudzums:
- gāzes skaitītājam, kas darbojas stāvoklī „a” vai „b” zīmējums Nr. 13. - 30 ml,
- gāzes skaitītājam, kas darbojas stāvoklī „c” vai „d” zīmējums Nr. 13. - 50 ml,

Pieliešana ar eļļu starp stāvokļiem Min un Max:
- gāzes skaitītājam, kas darbojas stāvoklī „a” vai „b” zīmējums Nr.13. - 10 ml,
- gāzes skaitītājam, kas darbojas stāvoklī „c” vai „d” zīmējums Nr.13. - 15 ml,

Uzmanību!
Pirms gāzes skaitītāja demontāžas no cauruļvada, izlaist eļļu !

Eļļas pieliešanas līmeni 
kontrolējosais stikls

(augšējais pārsega caurums)

Korek spustowy
i kontrolny

(dolny otwór pokrywy)

Max

Min
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1. DARBĪBA UN UZBŪVE

 I.6 Materiāli 
Gāzes  skaitītāja  CGT-02 uzbūvē pielietotie  materiāli garantē  tā  izturību 

pret  koroziju.  Tie  ir  arī  dzirksteļdroši,  atbilst  pretsprādzienu  aizsardzības 
prasībām, ko apstiprina Eksperimentālās Šahtas „Barbara” slēdziens.
• Abi  korpusi  (galvenais  un  iekšējais)  ir  izgatavoti  no  sertificēta  alumīnija 

sakausējuma; virsējie ārējie galvenie korpusi kopā ar pārsegiem ir lakoti no 
ārpuses. Lakas pārklājumam ir 2.pakāpes saķere pēc pamata skalas PN-80/C-
81531.

• Rotors iz izgatavots no alumīnija sakausējuma PA38.
• Mehānisma elementi (vārpstiņas, gultņi, sinhronizējošie gliemeži) ir izgatavoti 

arī no nerūsējošā tērauda.
• Zobrats un gliemezis ir izgatavoti no materiāla - hostaforms.
• Caurspīdīgie elementi, t.i. skaitītāja stikls un eļļas līmeni kontrolējošais stikls, 

ir izgatavoti no poliogļūdeņraža.

14



1. DARBĪBA UN UZŪVE

II. GĀZES SKAITĪTĀJA MARĶĒJUMS

Dati, kas attiecas uz gāzes skaitītāja tehniskajiem pamata parametriem, ir 
doti  apzīmējumu tabulā (zīmējums Nr.10.),  kura atrodas  uz skaitītāja korpusa 
priekšējās puses. Tajā pašā tabulā ir arī novietota gāzes skaitītāja tipa zīme, kuri 
apstiprinājusi  Galvenā  Metroloģijas  Pārvalde,  kā  arī  rūpnīcas  izgatavošanas 
numurs. Divi pirmie šī skaitļa cipari ir gāzes skaitītāja lieluma koda apzīmējums, 
saskaņā ar sastāva aprakstu tabulā Nr. 2. 

Informācijas  tabulā  (zīmējums  Nr.  11.)  ir  norādītsi  elektrisko  izeju 
parametri (zemu un augstu frekvenču), kā arī īss paskaidrojums, attiecošais uz 
ieeļļošanu.
        Ligzdu informācijas tabulā (zīmējums Nr. 12.) norādīta kontaktu numerācija.

Zīmējums Nr. 10. Apzīmējumu tabula.

Zīmējums Nr. 11. Elektrisko izeju informācijas tabula.

Zīmējums Nr. 12. Ligzdu informācijas tabula.

M P a
m / h3

d m3

m / h3

G A Z O M I E R Z   R O T O R O W Y   C G R - O 1

N r  f a b r .
p m a x

R .  p r o d .

D N
Qm axQm in

G

V

K o r e k  w l e w u
o l e j u

K o r e k  s p u s t o w y
   i  k o n t r o l n y M a x

M i n

G n i a z d o i m p / m3C z u j n i k P i n y
S M A R O W A N I EP A R A M E T R Y   C Z U J N I K Ó W

L F  1 - 1

L F  1 - 2

L F  2 - 1

L F  2 - 2

H F  1 - 1

H F  1 - 2

3 ( - ) 3 ( - )

1 ( - ) 1 ( - )

4 ( + ) 4 ( + )

5 ( + ) 5 ( + )
6 ( + ) 6 ( + )

2 ( - ) 2 ( - )

G n i a z d o  1 G n i a z d o  2

15
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1. DARBĪBA UN UZŪVE

III. TRANSPORTĒŠANA UN UZGLABĀŠANA

Turbīnas gāzes skaitītājs ir precīzi ierīkots mērīšanai un tam ir jābūt 
pievērstai atbilstošai uzmanībai.

Nepieciešams nodrošināt pēc sekojošiem noteikumiem:
• Transportēšanas laikā nav pieļaujama gāzes skaitītāja mešana, apgriešana vai 

stipru svārstību radīšana  (piemēram,  ātri  vedot  transportlīdzeklī  ar  sliktiem 
amortizatoriem).

• Nav pieļaujama gāzes skaitītāja ņemšana aiz galvas.
• Vākiem  vai  citām  nosedzošajām  uzlīmēm  novietotām  rūpnīcā  uz  gāzes 

skaitītāju, jābūt noņemtām ne agrāk, kā tieši pirms tā instalācijas.
• Glabāšanas  vietai  noliktavā  jānodrošina  gāzes  skaitītāja  aizsardzību  pret 

atmosfēras nokrišņiem, kā arī - iespēju robežās - pret mitrumu.
• Nepieciešams rūpēties par pārbaudes, drošības un instalācijas plombu, uzlikto 

uz gāzes skaitītāju, stāvokli. To bojāšana draud ar gāzes skaitītāja pārbaudes 
zaudēšanu vai norēķināties ar gāzes piegādātāju tiesību zaudēšanu.

• Nav nepieciešams ieeļļot gāzes skaitītāju, kamēr tas atrodas noliktavā.

16
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IV. GĀZES SKAITĪTĀJA PALAIŠANA

IV. GĀZES SKAITĪTĀJA PALAIŠANA

Pirms gāzes skaitītāja instalācijas, ir nepieciešams pārliecināties vai 
tas ir pielāgots darbības parametriem, raksturojošiem iekārtu. Īpaši tiek pievērsta 
uzmanība sekojošai informācijai, norādītai apzīmējumu tabulā:
• Pieļaujamais spiediens gāzes skaitītāja iekšpusē [MPa], apzīmēts pmax ,
• Maksimālā faktiskā plūsma [m3/h], apzīmēta Qmax .

Saskaņā  ar  normu  PN-M-54832-4:1994  [Rotācijas  gāzes  skaitītāji, 
prasības un apskate], maksimālās gāzes skaitītāja slodzes pārtraukšana ir 
pieļaujama ne vairāk kā 25%, laikā ne ilgākā par 30 min.

Rotācijas gāzes skaitītājs var darboties četros norādītajos darba stāvokļos 
(Zīmējums Nr. 13 a, b, c, d):

Zīmējums Nr. 13. Rogācijas gāzes skaitītāja CGR-01 darba stāvokļi.

Stāvokļi e) un f) nav pieļaujami!

Maksimālais gāzes skaitītāja atliekums no līmeņa nedrīkst pārsniegt 1°. 

Nav pieļaujama gāzes skaitītāja uzstādīšana vertikāli ! 
Zīmējums 13 e) un f)

17
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IV. GĀZES SKAITĪTĀJA PALAIŠANA

Gāzes skaitītājam nav jāatrodas iekārtas līnijas viszemākajā punktā, tādēļ, ka tur 
var uzkrāties kondensāts un piesārņojumi.

Rotācijas gāzes skaitītājam jābūt uzstādītam aizslēdzamās telpās vai zem 
atbilstošiem pārsegiem. Nav pieļaujama gāzes skaitītāja pakļaušana atmosfēras 
nokrišņiem vai citu vielu nokrišņiem (piemēram, putekļiem).

Gāzes  skaitītājam jābūt  ievietotam starp  atbilstošām nominālā  diametra 
caurulēm,  pie  kam nepieciešams  nodrošināt  gāzes  skaitītāja  asu  sakrišanu ar 
caurlēm, saskaņā ar gāzes saimniecības pienākumu noteikumiem. 

Veicot gāzes vada montāžu, nedrīkst saspiest gāzes skaitītāju.
Gāzes  skaitītāja  projektēšanai  telpā  var  tikt  izmantoti  lielumi,  norādīti 

tabulā 3a kā arī 3b un ilustrēti zīmējumā Nr. 14.

Tabula 3a. Gāzes skaitītāja CGR-01 pamata izmēri un masa 
DN

n
A B L Svars pie Vcils

40 50 80 100 mm mm mm kg dm3

G16p + + 4 165 171 277 10 0,229
G16w + + 4 184 171 296 12 0,316
G25s + + 4 165 171 277 10 0,229
G25p + + 4 184 171 296 12 0,316
G25w + + 4 225 171 337 14 0,503
G40s + + 4 184 171 296 12 0,316
G40p + + 4 225 171 337 14 0,503
G40w + + 4 295 171 407 19 0,823
G65s + 4 225 171 337 14 0,503
G65p + 4 295 171 407 19 0,823
G65w + 4 391 171 503 24 1,262
G100s + 4 295 171 407 19 0,823
G100p + 4 391 171 503 24 1,262
G100s + 8 295 171 407 19 0,823
G100p + 8 391 171 503 24 1,262
G100p + + 8 249 240 356 25 1,310
G100w + + 8 314 240 421 31 2,020
G160s + + 8 249 240 356 25 1,310
G160p + + 8 314 240 421 31 2,020
G160w + + 8 439 240 546 42 3,385
G250s + 8 314 240 421 31 2,020
G250p + 8 439 240 546 42 3,385
G400s + 8 439 240 546 42 3,385

p – pamata versija,
w – lēngaitas versija (lielāki gabarīti, pazemināts trokšņu līmenis),
s – ātrgaitas versija (mazāki gabarīti, paaugstināts trokšņu līmenis).

Tabula 3b. Izmērs K (zīmējums Nr.14)

18



IV. GĀZES SKAITĪTĀJA PALAIŠANA

DN40 DN50 DN80 DN100

PN 16 110 125 160 180

ANSI 150 98,5 120,7 152,4 190,5

Piesārņojuma esamība gāzē var sabojāt mehānisko rotoru, kā arī samazināt 
mērījumu precizitāti. Sakarā ar to nepieciešams izpūst cauruļvadu pirms skaitītāja 
montāžas, lai likvidētu metināšanas un citu piesārņojumu atlikumus.

Izgatavotājs neatbild par gāzes skaitītāja bojājumiem vai apstāšanos, 
kas radusies caurplūstošās gāzes nepietiekošans filtrācijas dēļ.

Zīmējums Nr. 14. Rotācijas gāzes skaitītāju CGR-01 pamata izmēri.

19



IV. GĀZES SKAITĪTĀJA PALAIŠANA

Jaunās iekārtas darba sākuma periodā var būt lietota sieta aizsardzība 
pirms gāzes skaitītāja.  Nepieciešams arī atcerēties,  ka piesārņojuma gadījumā, 
šāds siets var tikt iznīcināts ar gāzes spiedienu, bet tā atlikumi var ievērojami 
bojāt  gāzes  skaitītāju.  Sakarā  ar  to  nepieciešams  garantēt  spiediena  krituma 
kontroli uz sietu, bet, ja tas nav iespējams, tad pāris nedēļu laikā to būtu jānoņem.

Gāzes skaitītāja lietotājam jāpievērš uzmanību uz gāzes skaitītāja bojājumu 
bīstamību,  saistītu  ar  plūsmas  izmaiņu.  Ja  ir  pagājis  ilgs  laiks  no  montāžas 
nodošanas  līdz  lietošanai,  pieplūde  ir  salīdzinoši  neliela,  tad  montāžas 
piesārņojums (piemēram, atlikumi no metināšanas) paliek pirms gāzes skaitītāja. 
Tikai nozīmīgs gāzes plūsmas palielinājums var pieķert piesārņojumu un rezultātā 
bojāt gāzes skaitītāju. No tā attiecīgi aizsargājošais siets var būt lietderīgs tieši 
periodā līdz iekārtas maksimālās slodzes sasniegšanai. Jebkurā gadījumā lietotāja 
interesēs ir nodrošināt gāzes skaitītāja aizsardzību pret mehāniskiem bojājumiem.

Pirms pilnīgas gāzes skaitītāja samontēšanas, nepieciešams pārbaudīt, vai 
tas ir pareizi novirzīts (novietots), t.i., vai bultiņas virziens  uz gāzes skaitītāja 
korpusa ir saskaņā ar gāzes plūsmas virzienu..

Gāzes  skaitītāja  savienošanai  ar  cauruļvadu  atlokiem,  jābūt  izlietotām 
bultskrūvēm M16x45 (tieši mehānisko klasē - 5,8). Starplikām jābūt piemeklētām 
atbilstoši atlokiem un nominālajam spiedienam.

Pie bultskrūvju pieskrūvēšanas nepārsniegt momentu 160 Nm !

Katram firmas COMMON rotācijas gāzes skaitītājam tiek pievienoti 
sekojoši priekšmeti::
• 6-kontaktu štepsele „Tuchel” C091 31H006 100 6, kurš var tikt izmantots 

korektora  pieslēgšanai  pie  zemas  frekvences  elektriskās  izejas  (ja 
korektors nav rūpnīcā pievienots pie gāzes skaitītāja);

• pudele ar eļļu LUBRINA 12 (0,25 l);
• šprice ar elastīgu pievadu gāzes skaitītāja piepildīšanai ar eļļu;
• bultskrūves M16x1,5x45;
• starplikas.

Bez  tam  firma  COMMOM  par  papildus  samaksu  var  piegādāt  citus 
aksesuārus,  kā,  piemēram,  caurules  spiediena  impulsu  izvadīšanai  no  gāzes 
skaitītāja līdz spiediena devējam, trīsgaitas krānu, kurš dara iespējamu spiediena 
impulsu atslēgšanos no pārraidītāja, kā arī tā pārbaudi ar kontroles manometra vai 
spiediena  kalibratora  palīdzību. Iespējama  arī  apjoma  korektora  piepirkšana 
(skatīt: sadaļu. VIII.3) pie jau uzstādītā gāzes skaitītāja.
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IV. GĀZES SKAITĪTĀJA PALAIŠANA

              Nepieciešams atcerēties, ka ikviena darbība pievienojot papildus 
ierīces pie gāzes skaitītāja, saistīta ar instalācijas plombu noraušanu uz 
gāzes  skaitītāja,  un  sakarā  ar  to  var  tikt  veikta  tikai  ar  gāzes 
saimniecības vai izgatavotāja pārstāvniecību. 
Neizmantotām elektrisko izeju ligzdām jāpaliek aizvērtām ar rūpnīcas 
noslēgtamām ar pārbaudes plombēm.

Gāzes  skaitītājs  izsauc  neizbēgamu  spiediena  kritumu  cauruļvadā.  Tā 
krituma vērtību  gāzes  skaitītājam CGR  pie  blīvuma  ρ0 1,2  kg/m3 var  izlasīt 
grafikā zīmējumā Nr. 15.

Zīmējums Nr. 15. Rotācijas gāzes skaitītāju CGR spiediena zudumi

pie relatīvā blīvuma ρo = 1,2 kg/m3
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Esošajos apstākļos spiediena zudums ∆prz [Pa] aprēķināms pēc formulas:

∆ ∆p
p p

p
prz

o

a

a

= +ρ
ρ

kur:      ρ    - gāzes blīvums tabulā 1 [kg/m3],

  pa  - atmosfēras spiediens (pa ≅ 101 [kPa] ),

  p   - gāzes pārspiediens pirms gāzes skaitītāja [kPa],

 ∆p -  relatīvais spiediena kritums (zīmējumā Nr. 15) [Pa].
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V. GĀZES SKAITĪTĀJA PALAIŠANA

Gāzes  skaitītāju pirms palaišanas  nepieciešams piepildīt  ar  eļļu (ieeļļot) 
saskaņā  ar aprakstu dotu sadaļā VI - Uzglabāšana.

Tipveida  gāzes  skaitītāja  uzbūves  gadījumā,  t.i.  iekārta  ar  apvadlīniju 
(Zīmējums Nr. 16), gāzes skaitītāja gaitai jābūt sekojošai:
1) Gāzes  skaitītājs  tiek uzstādīts  pie  aizvērtiem krāniem 1  un 2,  bet  atvērtu 

apvadlīniju krānu 4. Krāns 3 paliek atvērts vēdināšanai.
2) Pēc  bultskrūves pieskrūvēšanas,  saistošas  gāzes  skaitītāju  ar  cauruļvadu, 

nepieciešams lēni atvērt krānu  5.
3) Pēc pārliecināšanās, ka gāzē aizejošā caur krānu 3, skābekļa saturs ir mazāks 

nekā  2 % , nepieciešams aizvērt to krānu.
4) Kad gāzes skaitītāja skaitītājs pārstāj uzrādīt pieplūdi (norādošais mērījumu 

apgabala piepildīšanu), nepieciešams aizvērt krānu 5,  atvērt krānu 1 un lēni 
atvērt krānu  2.

5)  Pēc pilnas krāna 2. atvēršanas, var aizvērt apvadlīnijas krānu (4)

1 2
3

4

5

Zīmējums Nr. 16. Mērījumu sistēmas ar apvadlīniju („bajpasu”) shēma

Pie  gāzes  skaitītāja  atvienošanas  nepieciešams  veikt  atpakaļgaitas 
darbības, t.i.: 
1) vispirms atvērt apvadlīnijas krānu 4,
2) lēni aizvērt krānu 2,
3) aizvērt krānu 1,
4) lēni izpūst mērījumu apgabalu ar krāna 3 palīdzību.

Citos uzbūves gadījumos nepieciešams rīkoties pēc tāda paša principa, t.n. 
ļoti lēni atvērt un aizvērt gāzes plūsmu caur gāzes skaitītāju. Pēkšņa pieplūdes 
maiņa,  izsaukta  ar  strauju krānu atvēršanu,  var  būt  par  iemeslu rotora  gultņu 
bojājumam dēļ ievērojamas spiediena starpības pirms un pēc mērījumu sistēmas.
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Ja  pastāv  gāzes  skaitītāja  pārslodzes  iespēja  ekspluatācijas  gaitā  (t.i. 
pārslodze  Qmax vairāk,  nekā  25  %),  tad  ieteicams  pielāgot  ierobežojošō 
diafragmu. Diafragmai jābūt samontētai attālumā 5÷10 nomināliem diametriem 
(DN) aiz gāzes skaitītāja. Diafragmas izmēri tiek atlasīti individuāli, pamatojoties 
uz  vidējo  nominālo  gāzes  patēriņa  spiediena  un  temperatūras  lielumu.  Pēc 
lietotāja  vēlēšanās  firma  COMMON  var  izprojektēt  un  piegādāt  atbilstošo 
diafragmu.

Pēc gāzes skaitītāja uzstādīšanas nepieciešams pievērst uzmanību rādījumu 
pareizībai.  Katram skaitītāja  ratam ir  jāgriežas  kā  arī  pēc  pilna  apgrieziena 
jāizsauc stāvokļa maiņu blakusesošā kreisā ratā par 1/10 apgriezienu.
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VI. GLABĀŠANA

VI. GLABĀŠANA

Vienīgā gāzes skaitītāja uzglabāšanas nepieciešamā darbība ir eļļas līmeņa 
kontrole gāzes skaitītājā un papildināšana.

Eļļas papildināšanu nepieciešams veikt tikai pie noslēgtas gāzes un 
spiediena plūsmas, izlīdzinātas līdz atmosfēras spiedienam!

Pirms pirmreizējās,  kā arī pirms katras eļļas papildināšanas nepieciešams 
kontrolēt tās līmeni. Eļļas līmenim gāzes skaitītājā ir jābūt redzamam kontrolējošā 
stiklā un jāatrodas starp līnijām MIN un MAX (zīmējums Nr. 9.). Papildināšanai 
nepieciešams lietot eļļu Lubrina L12 (ar viskozitāti apt. 12 mm2/s  temperatūrā 
200C), kuras vienīgais izplatītājs ir firma COMMON.

 Gāzes  skaitītājam,  caur  kuru plūst  citas,  tabulā  Nr.1.  nenorādītas 
gāzes, jābūt ieeļļotam ar citām eļļām. Šādos gadījumos eļļas veidam ir 
jābūt saskaņotam ar gāzes skaitītāja izgatavotāju!
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VII. KĻŪDAS, REMONTS

Ja  gāzes  skaitītāja  ekspluatācijas  laikā  parādījušās  jebkādas 
neprecizitātes darbībā (piemēram, nevienmērīga darbība vai skaitītāja aizkavēta 
darbība, trokšņu līmeņa paaugstināšanās, tarkšķēšana, eļļas noplūšana), tad gāzes 
skaitītāju nepieciešams nodot remontam.

Gāzes skaitītāja remontu ir tiesīgs veikt izgatavotājs vai tā 
autorizēts uzņēmums .

Nav pieļaujams lietotāja mēģinājums pašrocīgi remontēt.

Pēc remonta laikā  pārbaudes plombu noraušanas, prasītājam ir jāveic atkārtota 
gāzes skaitītāja pārbaude.
.
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VIII. MĒRĪJUMI

VIII.1. Mērījumu princips
Tā kā gāzes skaitītājs uzskaita faktisko gāzes tilpumu, sekojoši, lai noteiktu 

gāzes  tilpumu  normālos  apstākļos,  nepieciešms  veikt  atbilstošos aprēķinus 
piemērā:

V
V

Zn
1= ⋅ ⋅ = ⋅

+
+

p

p

T

T

V

Z

p p

tn

n a1

1

12 696
273 15

,
,

kur: Vn [m3] – gāzes tilpums normālos apstākļos,

V1 [m3] -  gāzes faktiskais tilpums,

Z  [ - ]  -  relatīvais gāzes saspiežamības koeficients ; Z≅1; aprēķ. pēc ZN-G-4004:1995

pn[kPa] – spiediens normālos apstākļos (pn=101,325 kPa),

p1[kPa] – absolūtais gāzes spiediens pirms gāzes skaitītāja,

p [kPa] -  gāzes pārspiediens pirms gāzes skaitītāja,

pa[kPa] – atmosfēras spiediens

Tn [K]  -  absolūtā termperatūra normālos apstākļos (Tn=293,15 K),

T1 [K]  -  absolūtā gāzes temperatūra,

t  [oC]  -  gāzes temperatūra.

Gāzes tilpuma V1 mērījumi ir izteikti ar kļūdu, kas norādīta gāzes skaitītāja 

mērījumu sākuma  un  beigu  diapazonā.  Gāzes  pārspiediens  p  vai  absolūtais 
spiediens p1 tiek mērīts impulsu atverē gāzes skaitītāja korpusā.  Temperatūras 
mērījumam jābūt veiktam pieplūdes apgabalā vai tieši gāzes skaitītājā.

VIII.2. Mērījumu precizitāte
Caurplūstošo gāzu tilpuma mērījumi caur gāzes skaitītāju ir vienmēr 

neprecīzi. Mērījumu neprecizitāte rodas no:
A) kļūdām, izrietošām no gāzes skaitītāja metroloģiskā raksturojuma,
B) kļūdām,  parādošām  dēļ  nevienmērīgās  gāzes  plūsmas  līdz  gāzes 

skaitītājam.



VIII. MĒRĪJUMI

Zīmējums Nr. 17. Rotācijas gāzes skaitītāja metroloģiskā raksturojuma piemērs:

Gāzes skaitītāja metroloģiskais raksturojums ilustrēts zīmējumā Nr. 21. Saskaņā 
ar  GUM priekšsēdētāja  rīkojumu  Nr.  2.no 05.01.1996. jautājumā  par 
metroloģisko noteikumu pielietošanai gāzes skaitītājiem, kļūdu  raksturojumā pie 
pirmreizējās pārbaudes jāatrodas robežās,  noteiktās ar sekojošām pieļaujamām 
novirzēm:

±2 % pie slodzes  Qmin≤ Q < Qt

±1 % pie slodzes   Qt  ≤ Q ≤ Qmax

Qt vērtība:
ar mērījumu kārtnību < 1:50 – Qt = 0,1Qmax

ar mērījumu kārtnību > 1:50 – Qt = 0,05Qmax

Gāzes  skaitītāja  CGR-01 mērījumu kārtnība standarta  apstākļos,  t.i.  pie 
atmosfēras spiediena, ir norādīta tabulā 2.

VIII.3. Korektors
Saistībā  ar  tarifu  prasībām  ļoti  bieži  ir  obligāta  (vai  ieteicama) 

piemērošana  darbībai  ar  turbīnas  gāzes  skaitītāju korekcijas  komplektu 
(korektoru),  t.i. iekārtām vai iekārtu komplektiem, kuri veic izmērīto faktiskos 
apstākļos  gāzes  patēriņa  lielumu  pārskaitīšanu,  pārveidojot  to  vērtību  uz 
normāliem apstākļiem. Svarīgākā iekārta ietilpstošā korekcijas komplekta sastāvā 
ir  skaitītājs,  t.i. elektroniskā  ierīce  realizājošā  signālu,  norādošo  uzskaites 
rezultātus,  pārveidi,  uzskaitījumu  reģistrāciju,  korekcijas  komplekta  darba 
kontroli, kā arī garantē sadarbību ar citām iekārtām.
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VIII. MĒRĪJUMI

Korektors saņem trīs ieejas signālus: pieplūdes signālu (no zema vai augsta 
frekvenču impulsa raidītāja),  spiediena signālu kā arī  temperatūras signālu. Ja 
korektora  komplektā  nav  temperatūras  un  spiediena  pārveidotāji,  tad  šiem 
pārveidotājiem ir jābūt ieinstalētiem šo lielumu mērīšanai.

Impulsu  raidītāja,  kontrolējošā  pieplūdi,  veida  izvēle  ir  atkarīga  no 
korektora barošanas tipa (baterejas vai tīkla)

Spiediena  signāls  tiek  ņemts  no  spiediena  impulsu  mērījuma  atveres. 
Impulsu  atvere  (  skatīt  gāzes  skaitītāja  uzbūves  aprakstu,  spiediena  izeju 
mērījumus) ir izgatavota ar vītni M12 x 1,5 un ligzdām, pielāgotām o-ring tipa 
sablīvējuma lietošanai  (rekomendējam vitona  blīves).  Ieteicams  ir  spiediena 
impulsu salikums caur trīsgaitas krānu, kas dara iespējamu apgabala pieplūdi līdz 
spiediena devējam, un galarezultātā arī šī devēja demontāžu un kontroli. Šādu 
krānu (CZTL tipa) var piegādāt firma COMMON. 

Trīsgaitas krāns var atrasties sekojošos stāvokļos (Zīmējums Nr. 23):
a – noslēgta izplūde no gāzes skaitītāja (izeja no kalibratora noslēgta no ārpuses),
b - atvērta izplūde no gāzes skaitītāja līdz devējam un kalibratoram      (devēja 
kalibrēšanas iespēja),
c - atvērta izplūdi no gāzes skaitītāja līdz devējam (normāla devēja darbība).

wyjście do kalibratora do przetwornika ciśnienia

wejście z gazomierza
a) b) c)

Zīmējums Nr. 18. Iespējamie trīsgaitas krānu izlietojumi

Krāna sviras stāvoklis ir nodrošināts ar instalācijas plombēm. Darbība ar 
svirām ir pieļaujama tikai ar gāzes saimniecības uzņēmuma pārstāvja kontroli vai 
gāzes  skaitītāja  piegādātāja  pārstāvja  kontroli,  pie  kam  jāseko  sviras 
noplombēšanas ar instalācijas plombēm, gaitai.
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VIII. MĒRĪJUMI

Temperatūras signāls ir pienāk no pārraidītāja, ieinstalēta atbilstošā čaulas 
atplūdes apgabalā (aiz gāzes skaitītāja) – skatīt zīmējumu Nr.19

Citām iekārtām, kuras ir pielāgotas odorizācijas veikšanai, telemetrijā 
vai tekošā gāzes  patēriņa  novērošanā, ir  COMMON  izgatavots CTHI  tipa 
pārveidotājs, kas pārveido impulsus no augstfrekvenču raidītāja (HF) uz strāvu  4 
÷ 20 mA robežās. Šī strāva ir proporcionāla gāzes plūsmas lielumam notiektajos 
mērījumos.

Pēc  speciāla  pasūtījuma  firma  COMMON  var piegādāt augstākminēto 
iekārtu pielikumus, kā arī veikt pielikumu instalāciju, norādītu zīmējumos Nr. 19 
un 20.

Zīmējums Nr. 19. Rotācijas gāzes skaitītāja CGR-01 montāžas komplekts

(korektors uzstādīts uz izejas apgabala)
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VIII. MĒRĪJUMI

Zīmējums Nr. 20. Rotācijas gāzes skaitītāja CGR-01 montāžas komplekts

(korektors uzstādīts uz gāzes skaitītāja)
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IX. PĀRBAUDE

Rotācijas  gāzes  skaitītāji  CGR  izgatavoti  atbilstoši  visām  prasībām 
noteiktajām Polijas normatīvos, kā arī esošajiem noteikumiem gāzes saimniecībā 
par  gāzu  mērījumiem un  mērītāju  uzbūvi  gāzes  instalācijā.  Pamatojoties  uz 
materiālu,  korpusa  un  un  savienojumu  uz  darba  spiediena,  skaitītāja 
hermētiskuma, izturības pret apkārtējās  vides draudiem (temperatūra, mitrums) 
parametru pārbaužu rezultātiem, to nodrošināšanu pret koroziju un sprādzieniem; 
kā  arī  ekspluatācijas  un meteroloģisko pārbaudes  rezultātiem,  gāzes  skaitītājs 
iegūst  tipa  apstiprinājumu, izteiktu  ar  tipa  zīmēm RP T 98 57.  Katram gāzes 
skaitītājam,  pārbaudītam  Metroloģijas  pārvalde  (galvenajā,  apgabala)  vai 
pilnvarotā labaratorijā (legalizācijas punktā) ir jābūt uzliktām pārbaudes atzīmēm 
uz plombēm punktos P1, P2, P3, P4, P5, P6 norādītos zīmējumā Nr. 21 (GUM 
priekšsēdētāja lēmums Nr. ZT 3/95 no. 12.01.1995 ar papildinājumiem - lēmums 
Nr. ZT 3/95 - 224/96 no 15.04.1996). Gāzes skaitītājam var būt pievienota (pēc 
pasūtītāja vēlēšanās) pārbaudes dokumentāciju  pārbaudes protokola veidā.

Pārbaudes atzīmes uz apspiešanas plombes: 
 Metroloģijas pārvaldes vai pārbaudes punkta atbilstoša zīme,
 pārbaudes gads.

Zīmējums Nr. 21. Plombu novietošanas punkti uz CGR gāzes skaitītājiem.



IX. PĀRBAUDE

Plombes ar atzīmēm jāsaglabā neskartas, tad gāzes

skaitītājs tiks atzīts par legāli lietojamu.

Gāzes skaitītāja pārbaudes darbības periods ir noteikts līdz 5 gadiem, sākot 
no  uz  plombes  norādītā  gada  1.janvāra.  Gāzes  skaitītāja  pārbaudes  darbības 
periods ir arī norādīts pārbaudes apliecībā. Pirms noteiktā termiņa iztecēšanas, 
gāzes skaitītājam jābūt iesniegtam atkārtotai pārbaudei Metroloģiskajā pārvaldē 
(galvenajā vai apgabala) vai citā sertificētā pārstāvniecībā, pilnvarotā GUM (pie 
tam, ņemot vērā gaidīšanas periodu, kas nepieciešams pārbaudes veikšanai). 

Firma COMMON piedāvā saviem klientiem veikt pārbaudes procedūru ar 
noteikumu  par  iespēju  īstenot  nepieiešamo  gāzes  skaitītāja  regulāciju  vai 
remontu.

Lodza, 2000.gada maijs

Firma COMMON
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	Pirms gāzes skaitītāja demontāžas no cauruļvada, izlaist eļļu !
	DN
	n
	A
	B
	L
	Svars pie Vcils
	40
	50
	80
	100
	mm
	mm
	mm
	kg
	dm3
	G16p
	+
	+
	4
	165
	171
	277
	10
	0,229
	G16w
	+
	+
	4
	184
	171
	296
	12
	0,316
	G25s
	+
	+
	4
	165
	171
	277
	10
	0,229
	G25p
	+
	+
	4
	184
	171
	296
	12
	0,316
	G25w
	+
	+
	4
	225
	171
	337
	14
	0,503
	G40s
	+
	+
	4
	184
	171
	296
	12
	0,316
	G40p
	+
	+
	4
	225
	171
	337
	14
	0,503
	G40w
	+
	+
	4
	295
	171
	407
	19
	0,823
	G65s
	+
	4
	225
	171
	337
	14
	0,503
	G65p
	+
	4
	295
	171
	407
	19
	0,823
	G65w
	+
	4
	391
	171
	503
	24
	1,262
	G100s
	+
	4
	295
	171
	407
	19
	0,823
	G100p
	+
	4
	391
	171
	503
	24
	1,262
	G100s
	+
	8
	295
	171
	407
	19
	0,823
	G100p
	+
	8
	391
	171
	503
	24
	1,262
	G100p
	+
	+
	8
	249
	240
	356
	25
	1,310
	G100w
	+
	+
	8
	314
	240
	421
	31
	2,020
	G160s
	+
	+
	8
	249
	240
	356
	25
	1,310
	G160p
	+
	+
	8
	314
	240
	421
	31
	2,020
	G160w
	+
	+
	8
	439
	240
	546
	42
	3,385
	G250s
	+
	8
	314
	240
	421
	31
	2,020
	G250p
	+
	8
	439
	240
	546
	42
	3,385
	G400s
	+
	8
	439
	240
	546
	42
	3,385
	Plombes ar atzīmēm jāsaglabā neskartas, tad gāzes


