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Emerson Process Management

Systemy do rozliczeń ilości oraz 
energii LNG

Prelegent: Maciej Marusiak
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Typowa stacja regazyfikacji

GAZOMIERZ
z 

PRZELICZNIKIEM

Energia liczona na 

podstawie składu gazu oraz 

wskazań gazomierza  

Ilość LNG w 

zbiorniku na 

bazie wskazań 

różnicy ciśnień

Pomiar ilości gazu w zbiorniku poprzez pomiar różnicy ciśnień

Ilość gazu wysyłanego klasyczny pomiar rotor lub turbina.

Wyznaczenie energi z pomiarów ilości m3 i skadu gazu.



Źródła start gazu na stacji

• Wydmuchy

- zawór bezpieczeństwa, wzrost ciśnienia 

- przyjecie gazu, rozgazowanie węży.

• Czasowe rozwarstwianie sie gazu

• Czasowa zmiana składu 

• Błędy pomiaru poziomu (ilości gazu w zbiorniku)

• Niewłaściwa logistyka – brak zużycia, gaz się ogrzewa 

• Dostawy gaz o  zbyt wysokiej  temperaturze

• Wskazania urządzeń pomiarowych obarczone błędem, niestabilność pomiarów, niewłaściwa 
kalibracja. 



Pomiar ilości LNG dostarczanego na stacje  

Waga, statyczny pomiar ciężaru zestawu ciagnik sidłowy naczepa cystern

- Wagi posiadają certyfikacje MID, stosowane są do rozliczeń.

- pomar w miejscu załadunku i rozładunku (zazwyczaj miejsce oddalone od stacji)

- jest to ciężar, nie masa wpróżni nalezy stosować stosowne przeliczniki aby poznać mase gazu 

Instalacja pomiarowe bazujące na  przepływomirzach coriolisa.

- Instalacje mogą być traktowane jako  rozliczeniowe zgodne z MID   lub technologiczne.

- Bezpośredni pomiar ilości rozładowanej masy, gęstość i temperatry LNG.

Typy instalacji rozliczeniowych :

- Instalacje na cysternie – informacja o ilości rozładowanego gazu.

- Instalacje stacjonarne – informacja ile LNG wpłynęło do zbiornika.

Instalacje rozliczeniowe zgodne z MID (ciecze inne niż woda) oraz OIML R117–1.



Instalacja na cysternie informacja o ilości rozładowanego gazu 



Instalacja stacjonarna, informacja ile LNG wpłynęło do zbiornika

LNG

Punkt transferu



Gazmierz masowy – bezposredni pomiar masy gazu 

Dokładnosć pomiar strumienia masy +/- 0,25% 

Najwyższa zakresowość  100:1

Gazomierz posiada certyfikat zgodny z MID aneksem 2 
oraz  OIML R-81



Jakość, skład gazu

Obliczone właściwości efektywności energetycznej i spalania

– Wartość opałowa

– Indeks Wobbego

– Liczba metanu

– Dane dotyczące składu

Metrologicznie zatwierdzone dla rozliczeń 

zgodne z OIML140

Chromatograf wraz gazomierzem coriolisa 

zapewnia optymalne rozwiązanie dla pomiarów energii
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Masa ciekłego LNG
Skład gazu

Masa gazu

DP Pomiar poziomu
-

Bilans Masy i Energii

Stacja regazyfikacji z zaawansowanymi pomarami

Pomiar ilości LNG

Bilans masy i energii dotyczy 

rozliczeń stacji regazyfikacji w 

czasie (określenie strat własnych)



Pobór próbki LNG 
• Pobór próbki jest krytyczny dla wykonania własciwej analizy składu gazu, okreslaja to :

– ISO 8943 (2007) – Sampling of Liquefied Natural Gas

– ISO 13398 (1997) – Custody Transfer on board ship

– G.I.I.G.N.L. (2001) – LNG Custody Transfer Handbook 

• Rozładunek i załadunek jest operacja „wsadową”

– Skład gazu należy uśrednić dla całej partii

– Skład może nie być stały podczas procesu przesyłu



LNG skład

LNG Phase Diagrams
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Różnice w wyliczeniu wartości opałowej  oparta na pomiarze masy są 

mniejsze niż wartość opałowa  oparta na pomiarze objętości

MJ/m3 skład A % MJ/m3 skład B % MJ/m3

metan 39.8 86.1 34.2678 94 37.412

etan 70.3 6 4.2153 3 2.10765

propan 101.2 5 5.057839 0.5 0.505784

n butan 133.6 0.9 1.202265 0.1 0.133585

inne 2 0 2 0

44.7432 40.15902

MJ/kg skład A % MJ/kg skład B % MJ/kg

metan 55.5 86.1 47.81219 94 52.19914

etan 51.9 6 3.114704 3 1.557352

propan 50.4 5 2.518945 0.5 0.251895

n butan 49.5 0.9 0.445811 0.1 0.049535

inne 2 0 2 0

53.89165 54.05792

Różnica 10%

Różnica 0.4%

W metodzie masowej dużo mniejsza 

rozbieżność obliczenia wartości 

opałowej gazu
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Emerson - systemy rozliczeniowe do cieczy i gazów

• Przepływomierze Emerson - Micro Motion są zgodne z OIML 
R117 i MID (Annex-05 of Measuring Instruments Directive 
2014/32/EU)

• OIML R117 (systemy pomiarowe dla cieczy innych niż woda); 
zawierają pomiar LNG z powrotem oparów class 1,5 ; meter 
1%

• Przepływomierze Emerson - Micro Motion są zgodne OIML 
R137 (gas meters)  and MID annex 2 ; meter 1% - gazomierz

• Przepływomierze Emerson - Micro Motion są zgodne OIML 
R81 urządzenia i systemy pomiarowe dla cieczy 
kriogenicznych.

• Emerson komputer przepływu zgodny z MID i OIML (gaz/ciecz)
• Dostawca kompletnego systemu pomiarowego dla cieczy i 

gazów obejmującego kompleksową dostawę i zatwierdzenie 
systemu zgodne z MID i OIML

• Pierwszy przepływomierz z podwójnym sensorem dla LNG i 
BOGCiecz (LNG)

Gaz (BOG)



Kalibracja na wodzie, a kalibracja na cieczy kriogenicznej  
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• Emerson Solution for Micro Motion meters

- Transferability (Przenoszalność) kalibracji na wodzie 

- zbędna kalibracja na obiekcie

- zaaprobowana przez NMI procedura zerowania FL-NI-359 

NMi Declaration from project 14200852, 

applicable for CMF025 ; CMF050; 

CMF100; CMF200; 

CMF300; CMF350; CMF400; HC2; HC3 

and HC4 



Typowa linia pomiaru ilości LNG
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Typowa Linia pomiaru LNG zawierająca wyliczenie energii

OIML R117 pozwala odjąć masę BOG od masy cieczy. Można również  odjąć  

energię, aby zmniejszyć niepewność w obliczeniach energii netto.

Energia, oparta na pomiarze z chromatografu certyfikowanego wg OIML R140 przez NMI
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Przykłady aplikacju:  Bunkrowanie, przesył, załadunek 
cystern, instalacja na cysternie

Próżniowo izolowane rurociągi



Dystrybutory  - podwójny przepływomierz pomiar cieczy i BOG
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Host
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CMF025
LNGS06

CMF100 LNGM10

Dystrybutory  - podwójny przepływomierz pomiar cieczy i BOG

Pomiar Cieczy 

Pomiar BOG 
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Dystrybutory  LNG z pomiarem BOG i CNG- polska produkcja



Podsumowanie

• Przepływomierz masowe po kalibracji fabrycznej na wodzie moga być  stosowane 

do LNG i gazu 

• Tania kontrola/weryfikacja  mierników kalibracja na wodzie

• Proste przejście od masy do energii

• Mniej rozbierzny pomiar energii z masy niż z objętości

• Duża stabilność w czasie

• Bezpośredni pomiar gęstości i temperatury 

• Możliwość stosowania w aplikacjach rozliczeniowych dla LNG i gazu ziemneo

• Bogata diagnostyka



Dziękuję za uwagę

Maciej Marusiak


