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Gasflowmåling

• Det er de traditionelle måleprincipper, som stadig er 
meget udbredt (on-shore)

– Bælggasmålere
– Rotationsmålere
– Turbinemålere

Der anvendes i off-shore typisk:
– Ultralydsmålere
– Coriolusmålere
– V-cone og blænder
– Vortexmålere
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Gasflowmåling – fortsat. Fremtidens behov

I Transmissionssystemet er der behov for målere som kan 
måle gas i begge retninger og for højere nøjagtighed
– Ultralydsmålere

• Flowprofil, rørdiameter, tryktab, ingen bevægelige dele
– Turbinegasmålere som kan måle i begge retninger er under

udvikling
• Flowprofil, tryktab
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Kalibrering

• Det er nationale metrologiske institutter (NMIér) og 
offentlige og private virksomheder og fabrikanter i Europa 
som udbyder disse ydelser

• Efterspørgslen er stigende – specielt på
højtrykskalibreringer

• Der er mange udbydere ved lave flow og lave tryk
• Der er meget få udbydere ved høje tryk og høje flow
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Højtryks- og lavtryks-kalibrering af turbinemålere
I h.t. DS/EN 12261

• Målere som arbejder ved et driftstryk op til 4 bar skal 
kalibreres ved atmosfæriske betingelser (±100 mbar)

• Målere som arbejder ved driftstryk over 4 bar skal 
kalibreres ved driftstrykket
– Dog accepteres et anvendelsesområde fra ½ x kalibreringstryk til 

2 x kalibreringstryk.



7

Primærlaboratorium

Et primærlaboratorium realiserer den metrologiske 
grundenhed på højeste opnåelige internationale niveau

• Hvorfor er der behov for et dansk primærlaboratorium:
• Hjemtagelse af sporbarhed er vanskelig 
• Forbedring af måleevne
• Måleevnen i Europa ligger idag på ca. 0,2%
• Målet på sigt er at opnå måleevner på 0,1%
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Bell prover
Atmosfærisk system til 10 m3/h
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Bell prover system

• Dual meter kalibreres på bell-
prover op til 100 m3/h.
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Højtrykssystem til 50 bar og 325 m3/h

• Piston prover kalibreres mod Dual meter ved atm. med luft – her er der 
sporbarhed til kg.

• Piston prover opmåles geometrisk – her er der sporbarhed til meteren.
• Piston prover kalibrerer Dual meter fra 0 – 50 bar, og op til 325 m3/h.
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Sporbarhedshierarki

Dual meter
5-325 m3/h
0 - 50 bar

Arbejdsnormal
5 – 100 m3/h

Arbejdsnormal
60 – 320 m3/h

Arbejdsnormal
240 - 325 m3/h

Arbejdsnormal
240 – 325 m3/h

Arbejdsnormal
240 – 325 m3/h 

Arbejdsnormal
240 – 325 m3/h

Reference
1300 m3/h

Arbejdsnormal
1300 m3/h

Arbejdsnormal
1300 m3/h

Reference
2500 m3/h

0,06%

0,07%

0,08%

0,09%
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Sporbarhedshierarki - fortsat

Reference
2500 m3/h

Arbejdsnormal
2500 m3/h

Arbejdsnormal
2500 m3/h

Arbejdsnormal
2500 m3/h

Arbejdsnormal
2500 m3/h

10.000 m3/h
Kunde måler

0,09%

0,10%
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Euramet

• De nationale metrologiinstitutter fra 37 lande i Europa 
samt EU-kommissionen samarbejder inden for metrologi i 
organisationen EURAMET (European Association of 
National Metrology Institutes). Samarbejdet omfatter 
forskning, sammenligning af målenormaler, sporbarhed til 
SI systemet og anvendelse af metrologisk viden.

• Siden 1 July 2007 er EURAMET afløser for  EUROMET

• EURAMET er en ”Regional Metrology Organisation”
(RMO) i Europa.
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Euramet www.euramet.eu

• It coordinates the cooperation of National Metrology Institutes (NMI) 
of Europe in fields like research in metrology, traceability 
of measurements to the SI units, international recognition of national 
measurement standards and of the Calibration and Measurement 
Capabilities (CMC) of its members. Among these tasks, EURAMET is 
responsible for the elaboration and execution of a European 
Metrology Reseach Programme (EMRP)

• Lignende organisationer: SIM (USA), APMP (Asien), COOMET (USSR),
SADCMET (Syd Afrika)

www.euramet.eu
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Euramet flow

• Indenfor de metrologiske hoverområder er der tekniske 
komiteer (TC)

• Den tekniske komite for flow har et antal undergrupper
– Volumen (statisk)
– Vand
– Lufthastighed
– Andre væsker end vand
– LP gas flow
– HP gas flow

Undergrupperne arbejder med bl.a.
Sammenligningskalibreringer
CMC tabeller
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Den harmoniserede gas kubik meter

• I dag vedligeholder NMi-VSL (NL), PTB (DE)
og LNE-LADG (FR) den harmoniserede
gas kubik meter

• Der er behov for at flere laboratorier
tager del i dette for at dække et større tryk og 
flowområde.
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Flow og tryk

Måleområde
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Danmark er inviteret til at deltage

• Nogle forudsætninger
– Vi skal være primær laboratorium
– Vi skal have en usikkerhed, som medvirker til 

en bedre harmoniseret kubik meter
– Vi skal fremlægge dokumentation
– Vi skal forske i enheden
– Vi skal deltage i ringkalibreringer
– Vi skal deltage i Key-comparison.
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Den overordnede plan

• Opbygning af Primærlaboratorium i 2008
• Afholdelse af Euramet-møde (flow) i 2009
• Etablering af primær kubik meteren i 2009
• Akkrediteret til forbedret måleevne i 2009
• Officiel status som primær lab i 2010
• Medlem af den harmoniserede kubik meter i 2010/2011.
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Tak for opmærksomheden


