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Valg af måle-system

• Der skal tages hensyn til:

– Målertype/størrelse/driftstryk
– Montageretning. 
– Indløbsforhold.
– Udløbsforhold.
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De ”anerkendte” måletyper

• Bælggasmålere.
– Traditionelt til en families huse og mindre ejendomme.

• Rotationsmålere.
– Traditionelt til større ejendomme og let industri

• Turbinemålere.
– Traditionelt til let industri, større industri og distributions- og 

transmissions-system

• Ultralydsmålere.
– Ingen tradition men det kommer nu.

• Vortex, coriolis m.m.
– Traditionelt ingen anvendelse.
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Måleprincipper

Volumetriske gasmålere (fortrængningsmålere)
Rotationsmålere
Bælggasmålere

- Volumetriske gasmålere er ikke følsomme overfor flowprofiler.
- Volumetriske gasmålere er ikke følsomme for indløbs/udløbsstrækninger.
- Volumetriske gasmålere har stort dynamikområde (op til 150:1).
- Volumetriske gasmålere er (stort set) uafhængig af gassens tryk.
- Rotationsmålere skaber pulsationer.
- Der kan med rotationsmålere forekomme resonansfænomener i nogle 
flowområder.
- Volumetriske gasmålere kan blokere for gasstrømmen.
- Rotationsmålere kræver omhyggelig montage.
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Måleprincipper

Ikke volumetriske gasmålere
Turbinemålere
Ultralydsmålere
Coriolus masseflowmålere og vortex målere.

- Ikke volumetriske gasmålere er følsomme overfor flowprofiler.
- Ikke volumetriske gasmålere kan være følsomme overfor swirl.
- Ikke volumetriske gasmålere er/kan være følsomme overfor indløbs/udløbs-
strækninger.

- Dynamikområde for turbinemålere vokser ved stigende tryk.
- Afhængig af fabrikater er turbinemålere følsomme overfor det statiske
tryk.

-Ultralydsmålere er følsomme overfor rørdiameter.
-Coriolus masseflowmålere kan give rystelser i installationer. 
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Sporbarhed og usikkerhed.

Sporbarheden kan etableres fra kg eller meter:
Fra kg fortrænges en væskemængde som afvejes.
Fra meter udmåles et givent volumen geometrisk.

• Usikkerhed på hjemtagelse af sporbarhed.
0,15 – 0,35%

• Usikkerhed I forbindelse med indbygningsforhold.
0 - ? %

• Usikkerhed I forbindelse med langtids drift.
0,05 – 0,5% /år
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Tilstandsligningen

De primære parametre der skal tages hensyn til er.
• Tryk og temperatur
• Kompressibilitet (Z), densitet (RHO) 
• Gassens sammensætning.

– Kulbrinter (Methan, Ethan, Propan, …..)
– C02 og nitrogen

• Den vigtige tilstandsligning.
P1*V1/T1/Z1 = P2*V2/T2/Z2 
– Hvor Z afhænger af gassens sammensætning, trykket og 

temperaturen.
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Kompressibilitet (Z) 
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Udfordringer ved kalibrering.

Når en gasmåler skal kalibreres skal der bl.a. tages hensyn til:

Sammensætningen af kalibreringsmediet:
fugtighed i luft.

Pulsaftastning (volumenmåler anvendt som flowmåler)
Svage signaler fra HF-transmittere
Prell eller dobbelt pulser fra LF transmittere.

System tæthed:
Krav 0,01-0,1% af relativ flow (min flow 1 ml/min)

Stabil temperatur og kalibreringstryk:

Konditionering af målere:
Ændringer op til 0,5%.
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Kalibrering af gasmålere

Når en gasmåler skal kalibreres tages der normalt udgangspunkt i de 
gældende standarder, Direktiver, og rekommandationer  for området:

CEN-standarder ( DS/EN 1359, DS/ENV 14236, DS/EN 12480 DS/EN 12261, 
DS/EN 1776)
Måletekniske Direktiver.
OIML standarder (Rekommendationer)

Disse standarder beskriver bl.a antallet af kalibreringspunkter afhængig af 
målertype og målerens dynamikområde
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Justering af gasmålere

Normalt kan fejlkurven i mekaniske målere kun niveauforskydes.
Der findes enkelte produkter på markedet hvor også fejlkurvens hældning 
kan flyttes.

Når målere justeres arbejdes der efter en WME værdi for måleren.
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Den legale metrologi med MID

Målerleverandøren skal levere en overensstemmelseserklæring.

Målere som anvendes i husholdninger, erhverv eller let industri skal være 
typegodkendt og førstegangsverificeret.
Målerne skal være CE mærket, og Metrologisk mærket (M).

Målere som anvendes til andre formål kræves ikke typegodkendt og 
førstegangsverificeret, men leverandøren skal efter anmodning fra aftagere 
fremlægge dokumentation for total måleusikkerhed.
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Måleproblematikker fra det virkelige liv

• Pulsationer
• Kulde.
• Lodret installation.
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Pulsationer i kedel/motoranlæg 

• Pulsationer kan skyldes en regulator som åbner og lukker 
grundet tilstoppet afblæsningsrør.

Regulator

Turbinemåler

Turbinemåler

Kedel

Motor-
anlæg

Max. 250 m³/h

Max. 400 m³/h

2,5 m³/h

8 m

3,6 bar
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Kulde

Gassen opvarmes ikke tilstrækkeligt før trykreduktion.
• Temperaturen falder ca 0,5 °C pr. bars trykreduktion.
• Gassen varmes op I MR-stationer (måle og regulerings 

stationer) 
Formålet er at spare penge idet gassen opvarmes med 

gas:
• Der kan komme isdannelser på målerne. Det kan give 

kondens og begyndende rust i tællerværker, påvirke 
tandhjulsudvekslinger og til sidst bremse måleren (eksempler 
på op til 4% fejlvisning)

Et problem for industrier tæt ved MR-stationer.
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Lodret installation

Grundet pladsmangel installeres målere ofte i lodret position.

Der kan være tale om vertical-up eller vertical-down.

• Problemet er størst ved rotationsmålere. (fortrængningsmålere) 
• Snavs fra installationer falder ned og ligger sig på måleren. 
• Måler blokerer for gennemstrømning.
• Nyudviklede filtre grov- og fin-masket forsøges monteres før og efter 
måler.
• Kravet er lavt tryktab. 



18

Tak for opmærksomheden


