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Flowtemadag
Invitation fra Flowcenter Danmark

- et samarbejde mellem FORCE Technology og Teknologisk Institut

 vand • fjernvarme • køling • naturgas • regn- og spildevand  



09:30 - 09:40 Indledning og velkomst
v/ Divisionschef Gunnar H. Østergaard, FORCE Technology

09:40 - 10:10 Hvordan påvirkes vandmålere af forskellige installationsforhold?
v/ Projektleder Dennis Dam Sørensen, Teknologisk Institut
”Lad vandet løbe og spar penge” var budskabet i en artikel fra Ingeniøren i december 2008. Den påstod, 
at forbrugere kan risikere at blive snydt, når de er for ivrige med at tænde og slukke for vandet.
Selv om eksperterne afviser, at usikkerhederne ved åbne/lukke-metoden er så store, som artiklen beskriver, 
afviser de ikke, at der kan være et problem. Men det tilskrives fejl i installationsforholdene, som er blevet 
mere og mere kritiske, da målerne ofte placeres i et skab eller lignende med begrænset plads.
Flowcenter Danmark har igangsat en undersøgelse af, hvordan vandmålere påvirkes af forskellige instal-
lationsforhold.

10:10 - 10:40 Hvordan påvirkes procesmålere af forskellige installationsforhold?
v/ Key Account Manager Kasper Adsersen, Endress+Hauser
Der er en række forhold, som altid skal tages i ed, når en procesmåler installeres: Disse afhænger meget af 
det valgte måleprincip, men de fleste målere må ikke placeres umiddelbart efter bøjninger, ventiler, T-stykker 
m.m., og eksterne påvirkninger - som f.eks. vibrationer, spændinger og kondens - skal undgås, så arbejds-
betingelserne bliver så konstante som muligt. Men på trods af disse huskeregler sker det, at resultaterne ikke 
lever op til forventningerne, når installationen tages i brug. Kasper Adsersen viser en række eksempler på, 
hvor let det er at ødelægge selv den bedste flowmålers performance ved at installere den forkert.

10:40 - 11:10 Clamp-on og anden kontaktfri flowmåling
v/ Projektleder Claus Melvad, Teknologisk Institut
En clamp-on flowmåler er ofte den ultimative løsning med hensyn til pris/indbygning. Teknologien er relevant 
på steder, hvor det er svært at lukke ned/afinstallere målerne, og hvor indgreb i rør skal undgås, fx antiseptiske 
applikationer. Men hvordan ser det ud med måleusikkerheden? Leverandørerne taler om op til 2%, grundet 
usikkerheden om de fysiske parametre på målestedet og monteringen af måleren.
Flowcenter Danmark har igangsat en undersøgelse af de clamp-on løsninger, der er tilgængelige på markedet 
i dag. Der bliver fortalt om de foreløbige resultater af dette arbejde. Der vil blive vist eksempler på, hvordan  
målenøjagtigheden kan forbedres væsentligt ved at følge nogle få regler.

11:10 -11:30 Kaffepause

11:30 -12:00 Dansk flowmåler til biogas med ekstrem nøjagtighed
v/ Ingeniør Christian Møller, Geopal Systems
Flowmålere til biogasanlæg har længe været et kildent emne for udstyrsproducenterne, og man har egentlig 
godt vidst, at de måler forkert. ± 35 % eller mere er slet ikke udsædvanligt. Det har gjort, at man hverken har 
kunnet stole på målerne til afregning af gassen eller til optimering af anlægget.
Men hvorfor er det så svært at måle mængden af biogas? Biogas består af tre komponenter: Methan, CO2 
og vanddamp, men da det kun er methan, som kan brænde, er det naturligvis den, man er interesseret i.
Der bliver fortalt om verdens første præcise masseflowmåler til biogas. Det banebrydende ved måleren er, at 
den kontinuerligt tager hensyn til ændringer i gassens sammensætning. Herved er det muligt at bestemme 
methan masseflowet med en usikkerhed på mindre end ± 3%.

12:00 -13:00 Frokost

Program



13:00 - 13:30 Biogas transporteret i naturgasnettet
v/ Projektingeniør John B. Siemonsen, HMN Naturgas I/S
Vores milliarddyre naturgasnet kan gøres stuerent, hvis vi begynder at pumpe biogas ind i det.
Mange steder i Jylland ønsker landmænd, der ejer værkerne, og naturgasselskaberne at distribuere biogas på 
linje med naturgas i ledningerne og dermed dramatisk forbedre gassens miljøregnskab.
Samtidig har Energinet.dk i sin nye systemplan besluttet “at undersøge mulighederne for at transportere og 
handle biogas via naturgassystemet”.
Der er imidlertid en række tekniske problemer, der skal løses først, herunder afregningsforholdene i hele 
kæden fra producent til slutbruger. John B. Siemonsen kommer en status på denne spændende udfordring 
med at forbedre naturgassens miljøregnskab.

13:30 - 14:00 Udmåling af brint i transportsektoren
v/ Development Manager Jesper Boisen, H2Logic
Optankning af en brintbil ligner måden, som man tanker benzin og diesel på i dag. De forskelle, der er, 
skyldes brintens flygtighed, dens lave temperatur og det høje påfyldningstryk. 
Mere end 10 brintstationer er blevet opstillet af H2 Logic i Danmark, den seneste i København i forbindelse 
med COP 15. Disse aktiviteter medfører behov for en procedure for verifikation af brintstandere, idet der 
mangler afklaring af, hvordan de anvendte masseflowmålere kan kalibreres. Der mangler ligeledes afkla-
ring af, om der kan kalibreres ved statisk tryk, eller om der skal kalibreres ved stigende tryk, svarende til 
hvad der sker ved fyldning fra delvis tomt gaslager til maksimalt fyldningstryk.
Jesper Boisen fortæller, hvordan H2Logic har løst denne krævende, måletekniske opgave.

14:00 - 14:30 Flowmåling i kloakker
v/ Projektingeniør Jan Henningsen, Teletronic Denmark
De fleste kloakker er udstyret med vandstandsmålere til at advare mod risikoen for en eventuel oversvøm-
melse. Erfaringerne med flowmålinger i dag er dog langt mere positive end for få år siden, og kan med stor 
fordel supplere vandstandsmålinger.
Et af formålene med at iværksætte målinger i kloakker er at afdække årsagerne til oversvømmelser i boliger 
og på terræn og/eller overbelastning af renseanlæg som følge af uvedkommende vand.
I modsætning til vandstandsmålinger giver flowmålinger viden om, hvor i kloaknettet årsagerne til prob-
lemerne skal findes. Lige som de afdækker størrelsen af de uvedkommende vandmængder.
Jan Henningsen fortæller om status for flowmålingerne baseret på erfaringer fra mere end 200 flowmåler-
installationer etableret og drevet af Teletronic Denmark ApS og giver eksempler på såvel gode som dårlige 
målerplaceringer.

14:30 - 14:50 Kaffepause

14:50 - 15:45 Usikkerhedsberegning ved praktiske applikationer
v/ Seniorspecialist Birger Lind-Nielsen og specialist Kurt Rasmussen, FORCE Technology og labo-
ratorieleder John Frederiksen, Teknologisk Institut
Generelt er det godt at have en professionel sparring, når der laves usikkerhedsberegninger. Især når der 
afregnes i forbindelse med transport af olie, gas, vand og varme, hvor der kan være store beløb i spil, er 
det vigtigt med et ensartet og sammenligneligt grundlag at udføre beregningerne på. Ellers opstår der let 
problemer, som kan skyldes den anvendte model og ukendskab til parametrene, men specielt forskelligt 
fastlagte forudsætninger har vist sig at påvirke resultatet meget.
Det første bidrag til den samlede usikkerhed på en måling opstår allerede ved hjemtagning af sporbarhed. 
Kurt Rasmussen fortæller om dette bidrag og alle de efterfølgende bidrag, der medgår i usikkerhedsbereg-
ningen ved kalibrering af gasmålere.
Birger Lind-Nielsen viser et eksempel på en off shore kalibrering, og kommer ind på alle de usikkerhedsbi-
drag, der skal tages hensyn til i en praktisk applikation.
Med udgangspunkt i praktiske vand- og fjernvarmeinstallationer vil John Frederiksen se på de usikkerheds-
bidrag, der kommer fra temperaturmålingen, herunder betydningen af lagdeling i rørene.

15:45 Afslutning
v/ Centerchef Kaj Bryder, Teknologisk Institut
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FORCE Technology

Måleteknik, Kemisk analyse & Ledelsessystemer

Park Allé 345

DK-2605 Brøndby

Tlf. +45 43 26 70 00

Fax +45 43 26 70 11

info@forcetechnology.dk 

forcetechnology.com

Yderligere information 

Lars Poder på tlf.: 4326 7284  / e-mail: lpx@force.dk

Du kan tilmelde dig seminaret hos Henriette Schmidt på e-mail hgs@force.dk eller tlf. 4326 7123.
Tilmelding er bindende og foregår efter først-til-mølle-princippet. 

Tilmeldingsfrist
30. september 2010

Pris
Kr. 2.950,00 ekskl. moms – inkl. materialer og frokost

Tid/sted
7. oktober 2010
FORCE Technology, Park Allé 345, 2605 Brøndby

E-mail service
Modtag nyheder om relevante kurser og arrangementer ved at tilmelde dig vores e-mail service på: 
forcetechnology.com/courses/emailservice

Tilmelding




