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Energiproduktion



Miljø/klima

Vi får en global temperaturstigning på yderligere én grad over de næste 40-50 år 
på grund af de drivhusgasser, der allerede er udledt.

DMI's beregninger med globale og regionale klimamodeller viser følgende 
generelle udvikling for klimaet i Danmark i 2100 i forhold til 1990:

 En stigning i den årlige middeltemperatur på 0,7-4,6° C
 En moderat stigning i vinternedbøren på 20-40 % 
 Et mindre fald i sommernedbøren på 10-25 %
 En tendens til flere episoder med meget kraftig nedbør, især om efteråret
 En øget tørkerisiko i vækstsæsonen



Det International Energiagentur anslår verdens totale energiforbrug i 2030 
til at være 50% højere end i dag hvis den nuværende stigning fortsætter. 
Samtidig vil prisen stige som følge af den stigende efterspørgsel og den 
faldende mængde ressourcer i form af fossile brændstoffer. 

Energieffektivisering

Udfordringen:



Vandmiljø

I forbindelse med klimaforandringerne er 
det blevet nødvendigt aktivt at håndtere de 
store regnmængder. Her ses et stigende 
behov for måling og simulering af 
flowforholdene i såvel lukkede som åbne 
kanaler.

Vandkredsløbet har eksisteret i milliarder af 
år, og alt liv på jorden afhænger af det. 



Flowmålingsproblematikker: Energiproduktion

EU-kommisionen har vedtaget en omstridt energipakke – Klimapakken

 Landenes CO2 udslip skal nedbringes med 20% inden 2020

 En øget del af landenes energiforbrug skal dækkes med vedvarende energi (VE)

 Et bindende mål om, at 20% af energiforbruget i 2020 skal dækkes af VE

 Herunder et mål om 10% biobrændstoffer

 Danmarks klimamål fokuserer på tre delområder:
 Udbygning af VE
 Begrænsning af drivhusgas emissionerne
 Effektivisering af energien



Flowmålingsproblematikker: Energiproduktion

Danmark har valgt at dække
med 30% VE inden 2020

20% af EU’s energiforbrug 
i 2020 skal dækkes af VE



Flowmålingsproblematikker: Energiproduktion
Forskningsområde Anvendelse af flowmåling

Udbygning af VE I begrænset omfang men med stigende behov.

Biomasse/Biobrændstof:
 Udmåling af flydende biobrændsler i transportsektoren.
 Måling af produktion fra biogasanlæg.

Vindmøller:
 Effektivitet - lufthastighedsmålinger før/efter møllen.

Brint og brændselsceller:
 Udmåling af flydende eller gasformig brint i transportsektoren.
 Målinger i relation til brændselscelleteknologi (µFlow > Flow).



Flowmålingsproblematikker: Miljø/klima
Forskningsområde Anvendelse af flowmåling

Begrænsning af 
drivhusgas 
emissionerne

I betydeligt omfang.

Fossile brændsler vil fortsat være det 
primære brændstof i de danske 
kraftvarmeværker i produktionen af el og 
varme.

Derfor er det vigtigt at holde forureningen 
fra brugen af kul, olie og naturgas på et 
absolut minimum.

Det er en løbende udfordring at forbedre 
miljørensningen.

 Målinger i relation til CCS
 Flare gas
 Vandmiljø
 Emissioner fra transportsektoren
 CO2 som kølemiddel



Flowmålingsproblematikker: Miljø/klima

Carbon Capture and Storage
 Ses (af nogle) som et af de bedste våben i kampen mod klimaændringerne
 I UK er CCS obligatorisk for alle nye værker

Det er udfordrende at lave nøjagtige CO2
flowmålinger, der opfylder lovkrav:

CO2 opfører sig ’problematisk’ ved de 
temperaturer og tryk, som CCS processen 
kræver.

P.g.a. dets fysiske egenskaber kan CO2
foretage hurtige faseskift (gas-/væskeform), 
som vanskeliggør flowmålingen.

I dag er der begrænset viden om flowmåleres 
performance og nøjagtighed i forskellige CO2-
faser.



Flowmålingsproblematikker: Miljø/klima

Flare gas
 Ved produktion af olie og naturgas forbruges betydelige energimængder
 I 2006 udledte offshore branchen og raffinaderierne 3.131.696 t CO2
 Flaring: Afbrænding af gas, som ikke kan nyttiggøres p.g.a. sikkerhed eller teknik
 Flaring udgør 20-25% af den udledte mængde CO2 på produktionsenhederne

Det er udfordrende at lave nøjagtige flowmålinger 
af emissioner fra disse aktiviteter:

Meget stor variation i flowet fra 700 m3/h til 700.000 
m3/h under nødafblæsning.

Pitotrør måler flare gassens hastighed i et enkelt punkt, 
så der kræves flere målinger og en beregning af 
gennemsnitshastighed.

Eksisterende flowmålinger, som anvendes, er typisk 
baseret på ultrasoniske flowmålere, hvor 
måleusikkerheden typisk ligger mellem 3% og 8%. 



Flowmålingsproblematikker: Miljø/klima

Andre tiltag andre steder!

Forskere i Argentina har indsamlet koprutter 
for at studere udslip af drivhusgassen 
methan.

Gennem deres studier har de beregnet, at 
koprutter udgør 30% af Argentinas 
drivhusgas kvoter.

Det er et problem, da Argentina er den 
største producent af de røde bøffer.

Landbrugsproduktionen medfører udledninger af metan (CH4) og lattergas (N2O), som 
bidrager til den menneskeskabte drivhuseffekt.

Drivhuseffekten af metan og lattergas er henholdsvis 23 og 296 gange kraftigere end 
effekten af kuldioxid (CO2).



- Bygningsreglementet stiller krav:

-Ventilation indeklima /Anemometri

-Fjernvarme & Vand måling

- Automatik kommunikation
og diverse udstyr

Bygninger

Flowmålingsproblematikker: Energieffektivisering



• Forskellige medier og betingelser. 
Faseskiftende, friktionsnedsættende, 
flere faser, temperatur/tryk betingelser

• Flowforstyrrelser, vibrationer, el- og 
magnetiske forhold

• On-site kalibrering

Flowmålingsproblematikker: Energieffektivisering

Industriens processer



Transport

• Biobrændstoffer/Grøn energi

• Emissioner /udstødning

Flowmålingsproblematikker: Energieffektivisering



• Regnvand
– nedbør, nedsivning, grundvand, spildevand
– Simuleringer og måling

Flowmålingsproblematikker: Vandmiljø



• Drikkevand
– vandværk, vandforbrug, spildevand

Flowmålingsproblematikker: Vandmiljø



• Spildevand
–kloakker, renseanlæg

Flowmålingsproblematikker: Vandmiljø



Internationale udviklingstiltag inden for flowmåling
- Hvad sker der i Europa?

Tyskland
PTB

Universiteter

CETIAT /FR
Programme

NEL/UK
Flow Programme



Det britiske FlowProgramme og dets fokusInternationale udviklingstiltag inden for flowmåling
- Hvad sker der i Europa?



2008 - 2011 Flow Programme UK

• Auditing of waste water discharge measurement sites using an ultrasonic level guage instrument

• Complex flow characterisation: Assessment of technologies and development of capability

• Development of a Test Facility Infrastructure for Cryogenic Flow Measurement

• Flare and Fuel Gas Measurement

• Measurement Issues Associated with Carbon Capture and Storage (CCS)

• Performance Assessment and Guidance on the use of Non-invasive Ultrasonic Meters

• Stack Emissions Measurement

• Validation of Generic Crude Oil Expansion Coefficients

• Wet Gas Flow Measurement

Det britiske FlowProgramme og dets fokusInternationale udviklingstiltag inden for flowmåling
- Hvad sker der i Europa?



2008-2012 programme of CETIAT Frankrig

• Renewable energy sources
• Reduction of energy consumptions
• Indoor environmental quality
• Changes in HVAC appliances and systems
• Environmental impact
• Quality of installation of HVAC systems 
• Metrology / quality of measurements 

Internationale udviklingstiltag inden for flowmåling
- Hvad sker der i Europa?



Internationale udviklingstiltag inden for flowmåling
- Hvad sker der i resten af verden?

Kina
Store udfordringer 
inden for energi og 

miljø

USA
NISTm.fl

Fokus på energi, 
miljø og klima



EMRP og flow
European Metrology Research Programme (§169)

EMRP er vedtaget af EU parlamentet og Ministerrådet
som et §169-område, der løber 2009 til 2015:
• Omfang:

Kommissionen: 200 M€
Nationale midler: 200 M€ ……….. 400 M€

Projekter: 344 M€
Stipendier: 40 M€
Administration: 16 M€…………. 400 M€

• Deltagere fra 22 lande
• Nationale midler efter fordelingsnøgle

+ reserve på 50%

• Der forestår en detaljeret kontraktforhandling
(mellem Kommissionen og EURAMET)

Dansk andel
1,08 pct.



EMRP-programmet
- har betydelig flowrelevans

Den danske indsats i det første Energi-call’et peger på:
-At flow er en vigtig måleteknisk størrelse …

-At vi kan være med…

Calls Flowrelevans

• 2009: Energi 34 M€

• 2010: Miljø 48 M€
Industri 48 M€

• 2011: Sundhed 30 M€
SI-enheder 30 M€
Ny teknologi 30 M€

• 2012: Industri 40 M€
SI-enheder 40 M€
Åben - excellence 10 M€

• 2013: Energi 55 M€
Miljø 35 M€



EMRP-programmet
- Tegner lovende i flowmæssig sammenhæng 

I det aktuelle Energy-call er Flowcenter-DK direkte eller indirekte involveret i 6 ud 
af 16 forslag

Flowcenter-DK er således også på den front kommet godt fra start…

Call “Energy 2009”

TOPIC 2: Metrology for Thermal Efficiency of Buildings
TOPIC 5: Metrology for Improved Power Plant Efficiency
TOPIC 6: Metrology for fuel cells
TOPIC 8: Metrology for Smart Gas Distribution Grids
TOPIC 10: Metrology for Liquefied Natural Gas (LNG)
TOPIC 16: Metrology for Wind Energy Conversion



www.flowcenter.dk

Tak for Jeres opmærksomhed

www.flowcenter.dk

