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Måling av LNG som
forskningsprosjekt
Florø 4. oktober 2013: Måleteknytt er med når Justervesenet bedriver pionerarbeid for
dynamisk måling av flytende naturgass.
Kun lyskasteren avslører tankskipet med det passende navnet Pioneer Knutsen, der hun siger
inn fra mørket. Regnet, vinden og det urolige havet overdøver motoren som har fått jobbe
hardt under stormen som herjet sør for Stadt og forsinket henne med tre timer. Skipet er ute
i oppdrag for Gasnor fra Bergen, og har tatt turen for å avlevere det Justervesenet er her for
å måle – flytende naturgass (LNG).

På besøk i
Blodbanken

Pioneer Knutsen er verdens minste LNG fraktskip. Likevel er lasten god for 1100 m3.

Baksiden

På havna i Florø står en stor LNG-tank som snart skal få påfyll fra Pioneer Knutsen.
Tanken benyttes av supplybåter som bruker LNG til drivstoff. Og mellom tankskipet og
tanken på havna i Florø skal det denne oktoberkvelden kobles til en målerigg.
Det finnes i dag ingen metode for sporbar dynamisk måling av LNG. I dag forholder man
seg til statiske nivåmålinger der høyden av væsken i tanken bestemmes. Fra en tilhørende tanktabell bestemmes volum av LNG som er i skipstanken. Det er også flere tilleggsmålinger som bidrar både til korreksjoner og økt måleusikkerhet før den endelige
mengden LNG som er i tanken kan beregnes. Alle aktørene i LNG-markedet er prisgitt
tankskipets målesystem og det er begrensede muligheter til å etterkontrollere måleresultatet. En kalibrering av et slikt målesystem foregår i praksis som regel ved en geometrisk oppmåling av tankens struktur og fordrer at skipet ligger i tørrdokk. Behovet
Forts. side 2 og 3
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Et fleksibelt tilsyn for
samfunnets beste
Formålsparagrafen i lov om målenheter, måling og normaltid sier at loven skal bidra til at
målinger og måleresultater er tilfredsstillende
nøyaktige ut fra formålet om effektiv bruk av
samfunnets ressurser og ivaretakelse av beskyttelsesverdige interesser.

for nøyaktig måling av LNG på vei fra en tank til en annen er stort og
økende. Måleusikkerheten er høy, og det er ikke ubetydelige summer
som aktørene risikerer. Derfor er Justervesenet ved Saga Fjordbase
ved Florø havn, som et ledd i et EMRP-prosjekt (European Metrology
Reasearch Programme) initiert av EURAMET (European Association
of National Metrology Institutes).
Måling av volum med ultralyd
En av Justervesenets oppgaver i prosjektet er å teste ut en gjennomstrømningsmåler av typen ultralydmåler som kan måle volum i LNG.
Måleprinsippet baserer seg på at den strømmende væskens hastighet og retning påvirker hastigheten til lydbølger som sendes inn i og
forplanter seg i væsken. Selve målemetoden består av to ultralydsensorer, som hver både sender ut og mottar lydbølger, koblet til røret
som væsken skal gå gjennom (figur A). Reisetiden til to samtidig utsendte lydbølger fra disse to sensorene måles:

Justervesenet har utført flere utredninger og
avdekket at andre tilsynsformer enn periodisk kontroll av måleredskap vil medføre mer
effektivt tilsyn på visse områder. I tillegg har
regelverket på noen områder vært uoversiktlig og vanskelig for brukerne å forholde seg til.
Justervesenet har derfor sammen med Nærings- og handelsdepartementet utarbeidet et
forslag om endringer i forskrift om målenheter, måling og normaltid og i instrumentspesifikke forskrifter, som skal bidra til forenklinger
for bruker og muligheter for Justervesenet til å
føre et mer effektivt tilsyn.

Figur A: I en gitt frekvens og hastighet går lydbølger parallelt
fra Sensor 1 til Sensor 2 og motsatt.
En stråle reiser samme vei som væsken flyter, mens den andre strålen reiser motstrøms. Differansen gir grunnlag for å si noe om volumet, når man vet frekvensen og hastigheten til lydbølgene, samt
dimensjonen på røret.

Det foreslås bl.a. at Justervesenet går bort fra
ordningen med tidsbegrenset godkjenning av
måleredskap. Justervesenet vil føre periodisk
tilsyn stort sett som før, der dette er den mest
hensiktsmessige tilsynsformen. I tillegg vil vi
få mulighet til å ta i bruk nye tilsynsmetoder
som er bedre tilpasset de enkelte brukergrupper og måleredskapstyper på områder der
andre tilsynsformer er mer hensiktsmessige.
De foreslåtte endringene vil også medføre at
bruker slipper å kontakte Justervesenet for å
avtale nytt tilsyn, dersom vi ikke har vært der
det året gyldighetsperioden for måleredskapet løper ut.
Høringsrunden ble avsluttet i oktober. Endringene forventes å bli gjort gyldige fra 1.1 2014

Figur B: 8 ultralydstråler fra sensor 1 registreres i tilsvarende
punkt i sensor 2 – og motsatt.
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nor, skipet og Saga Fjordbase, måleren utlånt fra Amerika sammen med
Emersons kontaktperson i Norge, alle
forberedelsene…
Logistikken flimrer bak Tores blikk.
Men så ordner det seg, som det oftest gjør. Excel vil lagre likevel. Tore
ser klart igjen, og målingen kan starte.

Tore Mortensen og Gunstein Hæreid fra Justervesenet klargjør måleriggen for
tilkobling. Selve måleren tilhører det amerikanske firmaet Emerson.
Man er imidlertid avhengig av mer
enn én strålekilde dersom man skal
gjøre nøyaktige målinger. Ettersom
væsken flyter ujevnt behøves flere referansepunkter. I vår ultralydmåler er
det til sammen 16 sensorer som danner 8 forskjellige strålebaner (figur
B). Disse strålene dekker forskjellige
områder i tverrsnittet, og vil derfor
bestemme hastigheten i forskjellige
områder av røret, slik at volumet som
strømmer gjennom kan bestemmes
mer nøyaktig.

Murphys lov
Senioringeniør Tore Mortensen i Justervesenet myser mot måleriggen
med fleisen full av regndråper. På havna i Florø kommer regnet sidelengs.
Det er mørkt, det er sent, og det er
vått. Mannskapet på havna vil hjem
til sofaen, eller dit havnemannskap
nå vil dra en fredags kveld, og skipet
bare venter på klarsignal fra Justervesenet om å starte overføringen. Og da
nekter softwaren å lagre. Det passer
ikke akkurat bra; avtalen med Gas-

Kald last
LNG har ved atmosfærisk trykk kokepunkt ved -161°C. På grunn av den
lave temperaturen er det ikke bare å
pumpe væsken gjennom slanger og
rør helt uten videre. Først blåses nitrogen gjennom for å fjerne luft og
vann, som ville blitt forstyrrende ispartikler i gassen og målingene. Deretter kjøles den ned med kald metangass. Så er det klart for LNG.
Sporbarhet
– Det skal gjøres flere målinger. Dersom resultatene er bra, er prosjektet
ført et godt stykke videre. I Delft, hos
det nederlandske Justervesenet, bygger man nå en referanserigg som vår
testrigg skal hente sporbarhet fra.
Når det er på plass, er vi forhåpentligvis kommet et stykke videre i retning
mot bruk av denne type målinger i
større skala, sier senioringeniør Tore
Mortensen fra Justervesenet.

Tekst: Thomas Framnes
Kontaktperson i Justervesenet:
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Grisekaldt: Den enorme temperaturforskjellen fra inni slangen til
utenfor, gjør at lufta rundt den fryser til is.

Anbefaler kurs i måleusikkerhet
hører måleresultatet.
Kunnskap om måleusikkerhet gir innsikt
i hvorfor utfallet ble
som det ble.

På Blodbanken ved Ahus må de ha
kontroll på termometrene. Det er
kritisk for blodet som lagres og analyseresultater. Et kurs i måleusikkerhet hos Justervesenet har gitt nyttig kunnskap for å kunne fastsette
alarmgrenser som tar høyde for målefeil og usikkerhet i temperaturavlesninger.
Temperatur er viktig for blant annet
overvåkning av varer og prøvemateriell som brukes til analyser og oppbevaring av blod. Blodbanken benytter
forskjellige termometre i tillegg til et
nettverk av termometre koblet til et
sentralt temperaturovervåknings-

Spesialbioingeniør Andreas Ulvær.
system. Loggføring av temperatur er
også en viktig faktor ved transport av
blod. Blodkomponentene er sårbare,
og overvåking av temperatur er essensielt for å ha kontroll på kvaliteten.
Temperatur er en viktig del av kvaliteten
Blodbanken har hatt en gjennomgang
av kontrollmetoder for termometrene, og den førte til en mer standardisert metode for kalibrering, hvor
man tar med usikkerhetsbudsjett og

beregner korreksjon. Men akkreditering og standardisering gjør det ikke
nødvendigvis mer effektivt.
–Skal man utføre kalibreringer helt
optimalt, er det svært tid- og kompetansekrevende, og ikke minst kostbart, spesielt med tanke på antall termometre en lab opererer med. Blir
man for prinsipiell kan det lage problemer. Og i det daglige gjelder det
å finne et nivå som er godt nok, sier
spesialbioingeniør Andras Ulvær, ved
Blodbanken.

–Kunnskap om måleusikkerhet er sjelden,
og det er viktig ta med
og vurdere de riktige
faktorene. Flest mulige usikkerhetsfaktorer må inn i usikkerhetsbudsjettet. For
eksempel kan usikkerhet knyttet til
operatør – vedkommende som utfører målingene – være betydelig, men
vanskelig å vurdere.
Når man først har et kvalitetsansvar,
er det veldig nyttig med et kurs i måleusikkerhet. Det er ikke så mange
som besitter denne kunnskapen, og
har man forberedt kursholderne på
sine utfordringer, kan diskusjonene
bli fruktbare, sier Andreas Ulvær.

Blodbankens referansetermometre er
kalibrert hos Justervesenet. På denne
måten sikres sporbarhet ved kalibrering av blodbankens termometre.
Måleusikkerhet gir innsikt i
måleresultater
Et måleresultat er et intervall av sannsynlige verdier. Måleusikkerhet handler om å forstå hva som ligger bak
spredningene av de verdiene som til-

Ca. 6000 liter blod er innom blodbanken på Ahus i løpet av et år.
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