
Άρθρο 17 Ορισμοί και είδη Οργάνων Μέτρησης
Με τον όρο όργανο εννοείται μία ευαίσθητη ηλεκτρική ή μηχανική ή πνευματική ή ψηφιακή 
συσκευή μέτρησης, μετάδοσης, ή ελέγχου μίας μεταβλητής παραμέτρου, η οποία συσκευή είναι 
εγκατεστημένη στο ΕΣΜΦΑ και συνδεδεμένη με τις διατάξεις και τα μέρη της διεργασίας 
μέτρησης. Τα διάφορα είδη οργάνων μέτρησης μπορούν να καταταγούν ανάλογα με το είδος της 
μέτρησης που διενεργούν. Σύμφωνα λοιπόν με το είδος μέτρησης τα όργανα εντάσσονται σε τρεις 
βασικές κατηγορίες, δηλαδή:

17.1 Ενδεικτικά Όργανα
Τα Ενδεικτικά Όργανα μετρούν και αποτυπώνουν την στιγμιαία τιμή μίας παραμέτρου που  
σχετίζεται ουσιαστικά με την διεργασία μέτρησης και δεν είναι απαραίτητη η αποθήκευση ή  
καταγραφή της σε μορφή είτε αναλογική είτε ψηφιακή. Τέτοια όργανα για παράδειγμα είναι: το  
αναλογικό ή ψηφιακό μανόμετρο (όργανο μέτρησης πίεσης), το θερμόμετρο (όργανο μέτρησης  
θερμοκρασίας), κλπ.
17.2 Καταγραφικά Όργανα
Τα Καταγραφικά Όργανα Μέτρησης είναι τα όργανα τα οποία χρησιμοποιούνται για την μόνιμη, 
ολική ή μερική καταγραφή των μεταβλητών παραμέτρων μίας διεργασίας, με σκοπό την 
συστηματική καταγραφή λειτουργικών δεδομένων που χρειάζονται στον Διαχειριστή για μελέτη 
και περαιτέρω ανάλυση. Στην ουσία τα όργανα αυτά, εάν πρόκειται για αναλογική λειτουργία, 
καταγράφουν σε επιφάνεια χάρτου (διαβαθμισμένου αναλόγως της χρήσης) την μεταβολή της 
λειτουργικής μεταβλητής συναρτήσει του χρόνου. Τα καταγραφικά όργανα με ψηφιακή λειτουργία 
(Digital Data Loggers) καταγράφουν τα δεδομένα των μετρήσεων, ανάλογα με τις επιθυμητές 
ρυθμίσεις, σε ψηφιακή μνήμη, απ’ την οποία μπορούν να απομαστευθούν με την βοήθεια 
ηλεκτρονικού υπολογιστή και να αναλυθούν με κατάλληλα λογισμικά προγράμματα. Με τον τρόπο 
αυτό ο Διαχειριστής έχει την δυνατότητα να αποθηκεύει διάφορα λειτουργικά δεδομένα για 
περαιτέρω επεξεργασία και για μελλοντική χρήση. Αυτά τα όργανα χρησιμοποιούνται σε πολλές 
εφαρμογές κατά την διαχείριση του ΕΣΜΦΑ (π.χ. δεδομένα μετρήσεων για την τιμολόγηση του 
αερίου στα Σημεία Εισόδου).
17.3 Όργανα Αθροιστικά
Τα Αθροιστικά Όργανα τα οποία ονομάζονται και μετρητές (αναλογικοί−μηχανικοί ή ψηφιακοί) 
καταγράφουν την συνολική τιμή της λειτουργικής μεταβλητής για ένα δεδομένο χρονικό διάστημα, 
κατά το οποίο το όργανο ή η διάταξη μέτρησης μιας συγκεκριμένης παραμέτρου ήταν σε 
λειτουργία. Τέτοια αθροιστικά όργανα τα οποία χρησιμοποιούνται ευρέως στο ΕΣΜΦΑ είναι για 
παράδειγμα: το όργανο καταγραφής του συνολικού όγκου φυσικού αερίου το οποίο έχει διέλθει για 
ένα χρονικό διάστημα μέσω του στροβιλομετρητή αερίου ή άλλου τύπου μετρητή των μετρητικών 
σταθμών του ΕΣΜΦΑ.
Τα διάφορα είδη οργάνων μέτρησης κατατάσονται στις παρακάτω δύο κατηγορίες ανάλογα με το 
εάν εξυπηρετούν σκοπούς κοστολόγησης ή όχι δηλαδή:
17.4 Όργανα Εποπτείας
Τα Όργανα Εποπτείας αποτυπώνουν στιγμιαία την τιμή μίας παραμέτρου ώστε να εξασφαλίζεται η 
καλύτερη δυνατή εποπτεία του ΕΣΜΦΑ, μέσω του Κέντρου Ελέγχου και Κατανομής Φορτίου του 
Διαχειριστή, χωρίς η τιμή αυτή να χρησιμεύει για σκοπούς κοστολόγησης των Χρηστών.
17.5 Όργανα Custody Transfer
Τα όργανα Custody Transfer είναι εκείνα τα όργανα του ΕΣΜΦΑ που χρησιμεύουν για σκοπούς 
Custody Transfer σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, τις διαδικασίες και τις μεθόδους όπως 
περιγράφονται στους Πίνακες IV και V. Αυτά συνοδεύονται από πιστοποιητικά βαθμονόμησης και 
ελέγχονται ή/και επαναβαθμονομούνται είτε από ειδικά μετρολογικά εργαστήρια σε 
προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα (Πίνακας Ι) είτε από το προσωπικό του Διαχειριστή, 
σύμφωνα με τις διαδικασίες βαθμονόμησης (Άρθρο 28, Πίνακας ΙΙ). Τέτοια όργανα απαρτίζουν είτε 
τον υποστηρικτικό εξοπλισμό μέτρησης των μετρητικών Στοιχεία Λειτουργίας Ε.Σ.Φ.Α. Rev.1 06/10/2008 σελ.29 από 
101σταθμών του ΕΣΜΦΑ όπως είναι οι μεταδότες πίεσης, διαφορικής πίεσης, θερμοκρασίας είτε 
τον κύριο μετρητικό εξοπλισμό όπως είναι οι διάφορου τύπου μετρητές (Πίνακας IV). Επίσης στα 



όργανα Custody Transfer συγκαταλέγονται οι αέριοι χρωματογράφοι, και οι αναλυτές σημείου 
δρόσου.

Άρθρο 18. Κύριες ομάδες οργάνων μέτρησης
Σε ότι αφορά στις διάφορες ομάδες στις οποίες κατατάσσονται τα όργανα μέτρησης, αυτές 
προσδιορίζονται από τις παραμέτρους που που λαμβάνονται υπόψη στις εκάστοτε διεργασίες 
μέτρησης. Γενικά οι κύριες παράμετροι μέτρησης στην περίπτωση του Εθνικού Συστήματος 
Μεταφοράς Φυσικού Αερίου είναι οι κάτωθι:
 Θερμοκρασία  Πίεση  Ροή Αερίου
Κατά συνέπεια οι κυριότερες ομάδες οργάνων σε σχέση με τα ανωτέρω είναι οι εξής:  
Θερμόμετρα (Αναλογικά ή Ψηφιακά / Μεταδότες)  Μανόμετρα (Αναλογικά ή Ψηφιακά / 
Μεταδότες)  Μετρητές Ροής ή Ροόμετρα (Στροβιλομετρητές, Περιστροφικής Μετατόπισης, κλπ)

Άρθρο 21 Μετρητές Ροής
21.1 Στροβιλομετρητές
Οι στροβιλομετρητές ή τουρμπινόμετρα (turbine meters) είναι επαγωγικοί μετρητές με ευρεία 
χρήση στο ΕΣΜΦΑ. Η αρχή λειτουργίας τους είναι η εξής:
Το αέριο εισέρχεται στον στροβιλομετρητή διαμέσου ενός εξομαλυντή ροής, διέρχεται από ένα 
δακτυλοειδή δίαυλο και κινεί τον στρόβιλο. Η συστολή του ρεύματος του αερίου που γίνεται μέσα 
στον δακτυλοειδή δίαυλο αυξάνει την ταχύτητα του αερίου έτσι ώστε να παράγεται μεγαλύτερη 
ροπή στρέψης στον στρόβιλο. Ο στρόβιλος αποτελείται από ένα τροχό πάνω στον οποίο είναι 
εμφυτευμένα πτερύγια υπό γωνία 30 έως 45°. Το ρεύμα του αερίου περιστρέφει τον στρόβιλο με 
μια ταχύτητα ανάλογη της ταχύτητας του αερίου. Ο συνολικός όγκος του αερίου που διέρχεται από 
τον μετρητή στη μονάδα του χρόνου (παροχή) είναι ίσος με την ταχύτητα του αερίου 
πολλαπλασιαζόμενη με την επιφάνεια του δακτυλοειδούς διαύλου, και κάθε μια στροφή του 
στροβίλου αντιστοιχεί σε έναν καθορισμένο όγκο αερίου που διέρχεται διαμέσου του μετρητή. 
Ανάλογα με το λόγο ελάχιστης προς μέγιστη ροή (Qmin/Qmax) που οι μετρητές αυτοί δύνανται να 
μετρήσουν διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες:
 Μικρού εύρους, Qmin/Qmax = 1/5  Μεσαίου εύρους, Qmin/Qmax =1/10  Μεγάλου εύρους, 
Qmin/Qmax = 1/20
Η παροχή εκκίνησης είναι Qmax/100. Τα αποδεκτά σφάλματα μέτρησης των στροβιλομετρητών 
είναι:  Για Qmin < Q < 0.2Qmax, 2%  Για 0.2Qmax < Q < Qmax, 1%
Εκτενέστερη αναφορά για το συγκεκριμένο μετρητή γίνεται στα πρότυπα EN 12261 και ISO 9951 
(Πίνακας V).
Στοιχεία Λειτουργίας Ε.Σ.Φ.Α. Rev.1 06/10/2008 σελ.32 από 10121.2Περιστροφικοί μετρητές
Οι περιστροφικοί μετρητές (rotary meters) είναι ογκομετρικοί μετρητές που χρησιμοποιούνται στη 
μέτρηση του αερίου κυρίως σε εμπορικούς ή βιοτεχνικούς πελάτες. Ονομάζονται επίσης μετρητές 
περιστροφικής μετατόπισης (rotary positive displacement meters), ή μετρητές με περιστρεφόμενα 
έμβολα (rotary piston gas meters). Ένας περιστροφικός μετρητής αποτελείται από δύο έμβολα που 
περιστρέφονται σε αντίθετη φορά το ένα με το άλλο μέσα σε ένα σταθερό θάλαμο μέτρησης.
Ο θάλαμος μέτρησης και η έξοδος του αερίου είναι αντιδιαμετρικά τοποθετημένες. Τα έμβολα είναι 
κατασκευασμένα κατά τέτοιο τρόπο που να υπάρχει συνεχής στεγανότητα χωρίς να υπάρχει επαφή 
των εμβόλων σε όλες τις θέσεις. Η συνδυασμένη κίνηση των εμβόλων επιτυγχάνεται από δυο 
γρανάζια που είναι τοποθετημένα πάνω στους άξονες των εμβόλων.
Κατά τη διάρκεια της πλήρους περιστροφής των εμβόλων γύρω από τον άξονα τους μέσα από τον 
μετρητή περνάει ποσότητα αερίου ίση με τέσσερις φορές τον όγκο που περικλείεται μεταξύ του 
εμβόλου σε οριζόντια θέση και του θαλάμου μέτρησης.
Ανάλογα με το λόγο Qmin/Qmax οι μετρητές αυτοί διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες:  Μικρού 
εύρους, Qmin/Qmax = 1/5  Μεσαίου εύρους, Qmin/Qmax =1/10  Μεγάλου εύρους, Qmin/Qmax 
= 1/20
Η παροχή εκκίνησης κυμαίνεται από Qmax/800 έως Qmax/300. Τα αποδεκτά σφάλματα μέτρησης 
των περιστροφικών μετρητών είναι:



 Για Qmin < Q < 0.2Qmax, 2%
 Για 0.2Qmax < Q <Qmax, 1% Εκτενέστερη αναφορά για το συγκεκριμένο μετρητή γίνεται στο 
πρότυπο EN 12480 (Πίνακας V).
21.3 Μετρητές υπερήχων
Οι μετρητές υπερήχων (ultrasonic flow meters) είναι μετρητικές διατάξεις που αποτελούνται από 
πομποδέκτες υπερήχων, τοποθετημένους στο εσωτερικό των αγωγών της μετρητικής διάταξης. Η 
αρχή λειτουργίας τους βασίζεται σε παλμούς υπερήχων που μεταδίδονται από ένα πομπό και 
λαμβάνονται από ένα δέκτη υπό μία γωνία φ.
Χωρίς ροή, ένας παλμός από τον πομποδέκτη Α προς τον Β θα ταξιδεύει με την ίδια ταχύτητα 
συγκρινόμενο με την ταχύτητα ενός παλμού από τον Β προς τον Α (η ταχύτητα εξαρτάται από το 
μέσο μετάδοσης).
Εάν μέσα στον αγωγό υπάρχει αέριο που κινείται με ταχύτητα διάφορη του μηδενός, τότε ο παλμός 
από τον Α προς τον Β θα ταξιδεύει με διαφορετική ταχύτητα (μεγαλύτερη ή μικρότερη ανάλογα με 
τη φορά του αερίου) από ότι αυτός από τον Β προς τον Α.
Οι δύο χρόνοι μετάδοσης του παλμού μετριούνται ηλεκτρονικά, και με τον τρόπο αυτόν 
προσδιορίζεται η ταχύτητα κίνησης του αερίου. Από την ταχύτητα κίνησης του αερίου μπορεί στη 
συνέχεια να υπολογιστεί η ροή σε συνθήκες λειτουργίας και σε συνθήκες αναφοράς.
Συνήθως χρησιμοποιούνται διατάξεις πολλαπλών διαδρομών με ανακλαστήρες. Τα συνήθη 
σφάλματα μέτρησης είναι:
 ΓιαQmin<Q<0.05Qmax,1%
 Για 0.05Qmax < Q <Qmax, 0,05% Στοιχεία Λειτουργίας Ε.Σ.Φ.Α. Rev.1 06/10/2008 σελ.33 από 101

Εκτενέστερη αναφορά για το συγκεκριμένο μετρητή γίνεται στο πρότυπο AGA 9 (Πίνακας V).
21.4 Μετρητές διαφράγματος
Στους μετρητές διαφράγματος (restriction type orifice meters) προκαλείται πτώση πίεσης με 
μεταβολή της διαμέτρου του αγωγού ροής και αύξηση της ταχύτητας του ρευστού. Με τον 
προσδιορισμό της πτώσης πίεσης γίνεται προσδιορισμός της ογκομετρικής παροχής. Ο ρυθμός ροής 
του ρευστού είναι ανάλογος της τετραγωνικής ρίζας της πτώσης πίεσης.
Εκτενέστερη αναφορά για το συγκεκριμένο μετρητή γίνεται στο πρότυπο ISO 5167 (Πίνακας V).
21.5 Μετρητές ροής μάζας Coriolis
Οι μετρητές Coriolis λειτουργούν σύμφωνα με την αρχή ότι οι δυνάμεις αδράνειας παράγονται 
όποτε ένα μόριο μέσα σε ένα περιστρεφόμενο σώμα κινείται σχετικά με το σώμα σε μια 
κατεύθυνση προς ή μακριά από το κέντρο της περιστροφής.
Ως εκ τούτου, η (άμεση ή έμμεση) μέτρηση της Δύναμης Coriolis που ασκείται από το ρέον ρευστό 
σε έναν περιστρεφόμενο σωλήνα μπορεί να παρέχει μια μέτρηση του ρυθμού ροής μάζας.
Εκτενέστερη αναφορά για το συγκεκριμένο μετρητή γίνεται στο πρότυπο ISO 10790 (Πίνακας V).


