
 
 

 

 
 

 

  PROSEDÜR 

 

 Prosedür, 02.11.2016 tarih ve 29876  Resmi    giren  

   VE    

TEMEL KULLANIM USUL VE ESASLARI  

 

 

 

Hizmet Alanlar   teslim edilecek LNG'nin  ve kalitesinin tespit 

edilmesine kin tüm ölçüm ve/veya hesaplamalar üçüncü  gözetiminde  

 Hizmet Alan temsilcileri analizler   bulunma  sahiptir, ancak 

tespit edilen kalite ve LNG 

 

1. 

 

2. Tank Ölçüm Tabl  

Terminale LNG getirecek   

(a) 
- (b) 

tan

. 

LNG Custody Transfer (Son 

Sürü . 

 

dür: 

• LNG Gemisinin durumu (Trim/List). 

• . 

•  

Tank ölçüm 

de içermelidir. 



 
 

 

3.  

3.1  

 

ve yedek 

 

• Elektriksel kapasitans tipi seviye göstergesi: +/-5 mm veya daha iyi 

• :   +/- 4 mm ile +/- 8 mm  

• Radar (mikrodalga) tip seviye göstergesi:  +/-5 mm veya daha iyi 

• Lazer tipi seviye göstergesi:   +/-7.5 mm veya daha iyi 

3.2  

 

sensörleri, acil durumlarda , bu monte edilen yedek sensörler ile 

% 100 yedek  

ölçüm ölçüm  

• -145 ile -165 ° larda genel belirsizlik (sensör, kablo, sinyal 

: +/- 0.5 °C veya daha iyi. 

• -145 ile +40 °  olan - 1.0 °C veya daha iyi. 

3.3  

 

tipik olarak istenilen +/-0.1 ve %1 FS 

1 ) . 

3.4  

Ölçüm  teyit edilmelidir 

herhangi bir , 
 , mümkünse buna 

, kesin olarak 

bilinen belirsizlik periyoduna göre düzeltilir. 

 

4. Ölçüm Prosedürleri 

 LNG'nin metreküp cinsinden miktar  ile sinin 

enstrüman  lanan LNG Custody Transfer 

belirtilen yöntemlere uygun olarak ölçülür. 

 



 
 

5. LNG Kompozisyonunun Belirlenmesi 

Teslim  LNG'nin ortalama kompozisyonu, Terminal tesislerinin kullan arak 
veya bu tür 

) yöntemiyle ve her iki durumda da, GIIGNL 

mlanan LNG Custody Transfer yöntemlere uygun olarak 
belirlenir. 

Gemiye dönen gaz, enerji dengesi   LNG 
Gemisine ortalama kompo lanan LNG Custody 

lirtilen yöntemlere uygun  saf metan  olarak kabul edilir. 

 

6.  

6.1 LNG  

NBS Tec Klosek McKinley 
yöntemi  

Molar kütle ISO 6976-1995 yöntemi  kg/m3 

 

6.2  

(i) (Kütlesel) 

 (Kütlesel), ISO 6976- , 

derece (15 oC) ile hesa  MJ/kg cinsinden ve 0.01 

rakamlarla gösterilir Fahrenheit derece (60 °F) yanma referans 

(1) 
 

(ii)  (Hacimsel) 

 (Hacimsel), ISO 6976-1995 yöntemi ,  santigrad 

hesaplan /Sm3 cinsinden ve 0.01 
rakamlarla gösterilir veya a yanma referans 

/SCF cinsinden ve 0.1 rakamlarla gösterilir 

  

6.3  

 enerjinin net lanan LNG Custody Transfer 
(2015, 4. Sürüm)  

MMBtu cinsinden ifade edilir ve virgülden sonra  
(0  

 

 



 
 

 

LNG Gemisi,  mutabakata   
(CIF veya DES kargo), CTS makina 
olarak gaz kullanabilir. 

belirlenir: 

• Boil- olarak tüketilen 

hacminin ölçülmesi (LNG Gemisinde bulunan   
ile  GIIGNL 4. Sürüm, 2015, Bölüm 

, 

Efuelgas = Vg*GCVgas 

ya da, LNG 
Gemileri için, an LNG'nin kalitesi . 

• Harcanan Boil- 100 Metan olarak kabul edilir. 

 

7. Paramet  

D , TL 
 

TL   

 :  (2)  

  °C
yuvarlanm  

TG  

 :  (2)  

 

yuvarlanm  

Pvap  (mbar), mbar . 

Xi 

  

Mi kg/kmol veya g/mol -

(3)  

Vi L 

interpolasyonu ile elde edilen, Kg/kmol veya l/mol cinsinden ifade edilen, KMK yönteminde 

 

K1 En   



 
 

K2   

Xi * Mi   

i * Mi) i * Mi

. 

Xi * Vi  . 

i * Vi) i * Vi

. 

GHV(mass)  MJ/kg cinsinden ve 0.01 . 

GHV(vol.)  MJ/m³ cinsinden ve 0.01 . 

MMBTU  (0) . 

MJ  (2) . 

 

8. Referanslar ve Standartlar 

• GIIGNL, 4. Sürüm, 2015  

• GIIGNL, 4. Sürüm, 2015  
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