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Agenda 
 

• A1: Vandmåleres måleevne under varierende 
forbrug 

• A5: Flowmåling af fluider med flere 
komponenter 

• A6: Omgivelsernes betydning for flowmåling 
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A1: Vandmålere 
 
 Ingeniøren berettede om en ivrig vandbruger 

- Målebæger og gentagne korte aftapninger 

- 5-6 (enkelte tilfælde 10) gange for meget 

- Online debat: Ikke enkeltstående tilfælde af målefejl 

 

 Kommunal forsyning havde modtaget klager  
- Vandmåleres måleevne ved brug af sprøjtepistoler 

- Indledende forsøg indikerede målefejl pga. efterløb på >10% 

 

 Antal af vandmålere i Danmark anslås til ~1,5 mio. 
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A1: Vandmålere 
- Laboratorie-test 
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• 3 Flowrater:  

― 900 l/h svarer til vaske- og opvaskemaskine. 

― 350 l/h svarer til en vandhane, toilet, bruser, bilvask osv. 

― 60 l/h svarer til en ikke fuldt åben vandhane eksempelvis ved 
tandbørstning (let rindende vand). 

• 5 måleprincipper:  
― Ultralyd  
― Magnetisk induktiv  
― Hvirvelskivemåler 
― Ringstempelmåler 
― Vingehjulsmåler (våd- og tørløbere)  



A1: Vandmålere 
- Resultater 
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Vandmålere 
- Estimering af årligt vandforbrug 
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Forbrugssted 

Antal åbne/luk 
Samlet 
forbrug  

 Flow-rate  
A B C D E F G 

(gns. pr. dag) [m3] [l/t] Liter pr. dag [l] 

Vaskemaskine 5 0,02 900 0,58 0,63 -0,01 -0,08 0,05 -1,00 -0,03 

Toilet 1 15 0,04 350 0,72 0,53 -0,06 0,00 0,07 -0,44 0,09 

Toilet 2 5 0,04 350 0,24 0,18 -0,02 0,00 0,02 -0,15 0,03 

Håndvask 1 30 0,005 60 0,98 1,19 0,20 -0,03 0,09 0,08 0,04 

Håndvask 2 10 0,01 350 0,48 0,35 -0,04 0,00 0,05 -0,29 0,06 

Køkkenvask 30 0,015 350 1,44 1,06 -0,12 -0,01 0,14 -0,88 0,17 

Opvaskemaskine 4 0,02 900 0,47 0,50 -0,01 -0,07 0,04 -0,80 -0,03 

Have/bilvask 4 0,03 350 0,19 0,14 -0,02 0,00 0,02 -0,12 0,02 

Karbad 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Bruser 6 0,15 350 0,29 0,21 -0,02 0,00 0,03 -0,18 0,03 

                      

Samlet pr. dag 109 0,33   5,39 4,79 -0,11 -0,20 0,50 -3,78 0,38 

Samlet pr. år 39785 
120   2,0 1,7 0,0 -0,1 0,2 -1,4 0,1 

[m3]   [m3] [m3] [m3] [m3] [m3] [m3] [m3] 

 



Vandmålere 
- Konklusion 

Det kan derfor på basis af de foretagede 
undersøgelser konkluderes, at hvis der 
forudsættes et normalt forbrugsmønster, giver 
vandmålere i private installationer ikke anledning 
til nogen betydelig fejlvisning. 
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Baggrund: 
Måling af flow af ikke homogene fluider er generelt en stor måleteknisk udfordring, og 
på flere områder findes i dag utilstrækkelige måletekniske metoder. 

 

Formål: 
At styrke kendskabet til flerkomponent flow og belyse problemstillingernes aktualitet.  

For at undersøge problematikkens omfang og aktualitet blev tre forskellige cases 
studeret. De tre cases er fra forskellige grene af industrien, hvor flowmåling af 
forskelligartede fluider indgår i processen. 

 

Cases: 
1. Olie og Gas industrien 

2. Procesindustrien 

3. ReneScience Biofluidanlæg 
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A5: Flerkomponentflow 
 



A5: Flerkomponentflow  
Case 1 - olie og gas flowmåling 
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• Veletableret marked og 
udviklingsindustri indenfor 
multifase-flowmåling 

• Anvendes bla. på borerigge og 
platforme til ”on-line” at måle 
flowet af den mængde 
olie/gas/vand der hentes op fra 
undergrunden. 

• Kan ”on-line” måle fraktionen af 
både olie, gas og vand. 



A5: Flerkomponentflow  
Case 2 - Procesindustrien 

• Ikke nogen dedikeret metode til 
flerkomponent flowmåling 

• Magnetisk-induktiv flowmåler blev 
brugt til at måle på en ”grødet” 
substans, hvorfra der via en 
filtermetode blev udtrukket en 
væske – med en densitetsforøgelse 
af den tilbageværende grød til følge 

• Flowmåleren kalibreret i rent vand 
på en prøvestand 
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A5: Flerkomponentflow  
Case 3 - Biofluidanlæg 
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• Prototypeanlæg til at fremstille 
biofluid til anvendelse i 
bioforgasningsanlæg 

• Afregning af biofluid på baggrund 
af flowmåling (legalafregning) 

• Test af flowmåler i eksisterende 
system 

• Test af flowmålingsprincipper via 
eksperimentel opstilling. 

 

 



• Temperatur og temperaturvariation: 
– Termiske gasflowmålere 
– Mikroflow i væsker 
– Solpåvirkning 
– Mange store målere har stor temperaturforskel fra top til bund (lagdeling) 
– Udvidelse/sammentrækning af væsentlige mekaniske komponenter 
– Tolerancer (fx rotor i en turbinemåler) kan ændres fra nat til dag (sol/mørke) og fra vinter til sommer 
– Temperaturpåvirkninger af komponenter i elektronikken 
– Frysende væsker ved lave temperaturer kan medføre permanente skader 
– Densiteten og viskositeten af mediet afhænger af temperaturen 

• Luftfugtighed: 
– Høj luftfugtighed kan reducere den elektriske isolationsevne, accelerere korrosion og medføre fugtdannelser  
– Lav luftfugtighed kan inducere statisk elektricitet 

• Tryk og trykvariationer: 
– Pulserende flow 
– Gasflow 

• Vibrationer: 
– Visse flowmålere er meget modtagelige over for vibrationer 
– Vibrationer kan beskadige lejer og ophæng, så der opstår ubalance og dermed nedslidning 
– Vibrationer optræder oftest i lavfrekvensområdet (50 – 200 Hz) 
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A6: Omgivelsesforhold 
- Kortlægning af mulige afhængigheder 
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A6: Omgivelsesforhold 
- Eksempel: Termiske gasflowcontroller 
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