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Plan Prezentacji 

 

- Określanie ilości gazu w jednostkach energii – jak 
to robimy? 
 

- Publikacja informacji o ilościach gazu w 

jednostkach energii oraz jego cieple spalania – 

gdzie można je znaleźć? 
 

- Określanie ciepła spalania gazu a wymogi 
odpowiednich Rozporządzeń. 
 

- Pytania 
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2 Określanie ilości gazu w jednostkach energii 
Skala – liczba punktów wejścia/wyjścia/obszarów Hs 

■ Liczba punktów wejścia: 63 

 

■ Liczba punktów wyjścia: 966 

 

■ Liczba obszarów dla ciepła spalania: 160 
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■ Pomiar objętości w warunkach roboczych 
 1. gazomierze turbinowe 

 2. gazomierze rotorowe 

 3. gazomierze ultradźwiękowe 

■ Pomiar ciśnienia 

■ Pomiar temperatury 

■ Pomiar składu gazu 

■ Korekcja  
 

Określanie ilości gazu w jednostkach energii 
Pomiary objętościowe ilości gazu 

źródło: http://www.elstermetering.com 

http://www.elstermetering.com/
http://www.elstermetering.com/
http://www.elstermetering.com/


system, który łączy 

4 Określanie ilości gazu w jednostkach energii 
Pomiary objętościowe 
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5 Określanie ilości gazu w jednostkach energii 
Korekcja do warunków normalnych 

p = 101,325 kPa 

T= 273,15 K 

warunki normalne: 
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6 Jak nadzorujemy układy pomiaru objętości gazu? 
Legalizacja - spełnianie wymagań prawa 

Gazomierze i przeliczniki podlegają legalizacji, zgodnie z 
obowiązującym prawem   
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7 Jak nadzorujemy układy pomiaru objętości gazu? 
Kontrola danych 

SCADA – ciągły nadzór służb dyspozytorskich 

Gaz-Kolektor – weryfikacja danych 
rozliczeniowych  
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8 Jak nadzorujemy układy pomiaru objętości gazu? 
Procedury Systemu Eksploatacji Sieci Przesyłowej 

Procedury SESP dotyczące sprawdzeń 
metrologicznych 
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9 Określanie jakości gazu w sieci przesyłowej 
Jak i gdzie mierzymy jakość gazu (ciepło spalania) 

Chromatograf procesowy (gazu) – 

urządzanie służące do badania składu 

chemicznego oraz określania istotnych 

parametrów fizykochemicznych gazu np. 

wartości kalorycznych, gęstości, 

współczynników ściśliwości, wykonujące 

analizy  w trakcie procesu transportu gazu 

w sieci gazowej w czasie rzeczywistym. 
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Określanie ilości gazu w jednostkach energii 
Chromatografy procesowe - lokalizacje 
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11 Określanie jakości gazu w sieci przesyłowej 
Jak nadzorujemy pomiary jakości gazu? 

Umowa z akredytowanym laboratorium dot. kontroli metrologicznej 
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12 Określanie jakości gazu w sieci przesyłowej 
Jak nadzorujemy pomiary jakości gazu? 

Laboratorium G-S w Pogórskiej Woli – akredytacja na pobór i analizę próbek 
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13 Określanie jakości gazu w sieci przesyłowej 
Jak nadzorujemy pomiary jakości gazu? 

Laboratorium w Pogórskiej Woli – akredytacja na pobór i analizę próbek 
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14 Określanie jakości gazu w sieci przesyłowej 
Jak nadzorujemy pomiary jakości gazu? 

Chromatograf przewoźny na samochodzie 
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15 Określanie ilości gazu w jednostkach energii 
Wyliczanie ilości energii 

Wyliczanie ilości energii: 
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16 Określanie ilości gazu w jednostkach energii 
Wyliczanie i przepływ danych 

Gaz-Kolektor 

baza danych 

pomiarowych 

Użytkownik system 

zewnętrzny 

(np. SWI) 

system 

zewnętrzny 

(np. SAP) 

 
Przeliczniki 

 

 
Chromatografy 

 

GPRS 

WebService WWW 
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17 Określanie ilości gazu w jednostkach energii 
Założenia i zapisy IRiESP 

 

 

 

Energia [kWh] = objętość [m3] x ciepło spalania [kWh/m3] 

 

• Objętość: wyznaczana w każdym punkcie wejścia i 

punkcie wyjścia z pomiarów  

• Ciepło spalania: wyliczane z analiz składu gazu 

wykonywanych przez chromatografy procesowe 

(średnia godzinowa z pomiarów) 

• Najmniejszy kwant wyliczonej energii: 1 godzina 

• Energia dobowa i miesięczna jako sumy wartości 

godzinowych 

• Zapisy w IRiESP uwzględniają powyższe założenia 
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18 Rozporządzenie Min. Gospodarki z 2 lipca 2010 
Paragraf 40 

 

- Par. 40. 1  

 

„Przedsiębiorstwo … może wyznaczyć obszary 

rozliczeniowe, w ramach których określi średnią 

ważoną wartość ciepła spalania …” 
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19 Rozporządzenie Min. Gospodarki z 2 lipca 2010 
Paragraf 40 

 

- Par. 40. 2  

 

„Pomiar ciepła spalania przeprowadza się w 

punktach systemu gazowego określonych przez 

operatora tego systemu.” 
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20 Rozporządzenie Min. Gospodarki z 2 lipca 2010 
Wyznaczanie obszarów 
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21 Rozporządzenie Min. Gospodarki z 2 lipca 2010 
Wyznaczony obszar nr 302 Cieszyn/Oświęcim 1 
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22 Rozporządzenie Min. Gospodarki z 2 lipca 2010 
Paragraf 40 

 

- Par. 40. 4  

 

„Przedsiębiorstwo … publikuje na swojej stronie 

internetowej wyniki pomiarów w punktach, o 

których mowa w ust. 2, oraz określoną dla danego 

obszaru rozliczeniowego wartość ciepła spalania 

paliw gazowych.” 
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23 Rozporządzenie Min. Gospodarki z 28 czerwca 2013 
Paragraf 38 

 

- Par. 38. 3  

„Operator systemu przesyłowego … publikuje na 

swoich stronach internetowych, dla każdego 

miesiąca, najpóźniej do godziny 11.00 trzeciego 

dnia … średnią ważoną wartość ciepła spalania … 

w systemie przesyłowym … albo w obszarze 

określonym w par. 40 rozporządzenia, o którym 

mowa …” 
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24 Rozporządzenie Min. Gospodarki z 28 czerwca 2013 
Paragraf 38 – publikacja danych jakościowych 
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25 Rozporządzenie Min. Gospodarki z 28 czerwca 2013 
Paragraf 38 – publikacja danych jakościowych - obszary 

Ciepło spalania w obszarze Przyciski akcji: 
- Poziom dobowy i godzinowy 

- Wyniki z chromatografów rzeczywistych 

- Zależne punkty wyjścia 
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26 Rozporządzenie Min. Gospodarki z 2 lipca 2010 
Paragraf 38 – publikacja danych jakościowych - obszary 
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27 Rozporządzenie Min. Gospodarki z 2 lipca 2010 
Paragraf 38 – publikacja danych jakościowych - punkty 
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28 Rozporządzenia z 2010 i 2013 r. a ciepło spalania 
 

Liczymy i publikujemy średnią ważoną ciepła 

spalania dla wyznaczonych obszarów oraz dla 

powiązanych z nimi punktów, zgodnie z 

Rozporządzeniami. 
 

Należy pamiętać, że wagą do średniej są 

wolumeny paliwa zasilające dany obszar, a nie 

wolumeny paliwa, opuszczające obszar w 

poszczególnych punktach wyjścia. 

 

 

 



system, który łączy 

Dziękuję za uwagę 

bartlomiej.szczepaniak@gaz-system.pl 


