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A2-a pilotsammenligning 

 Sammenligningen dækker kalibrering af 
masseflowmålere (Endress+Hauser Promass 83 
Coriolimålere) i vand i området 1000 kg/h til 
50000 kg/h. 

 Sammenligningen blev gennemført som ét loop, 
hvor FORCE Technology startede og lukkede 
loopet.  

 Målingerne gennemført i perioden maj 2010 til 
maj 2011. 
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A2-a pilotsammenligning - resultater 
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A2-a pilotsammenligning - resultater 

 God overensstemmelse mellem Flowcenter Danmarks parter, både med 
hensyn til målinger og opgivne usikkerheder.   

 Som Nationalt Metrologi Institut på vandflow har Teknologisk Institut 
deltaget i en EURAMET sammenligning (P669) se www.euramet.org. 
Sammenligningen havde deltagelse af de fleste europæiske 
flowlaboratorier, og viste at de danske målinger er fuldt på højde med og 
sammenlignelige med de bedste institutter i Europa. 

 EURAMET rapporten bench-marker de Europæiske NMIers usikkerheder. 
Den typiske usikkerhed for et europæisk NMI er ca. 0,1 % (k = 2), hvilket 
er sammenligneligt med hvad der opnås af FORCE og TI i denne 
sammenligning. 

 Indeværende sammenligning kan på denne vis ses som dokumenterende 
sammenlignelighed i international sammenhæng. 
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A2-b: Vurdering af data fra laboratoriegruppens ring 7 
 

 Der blev af en gruppe flowlaboratorier i 2010 
gennemført en ringkalibrering. Flowcenter 
Danmark blev bedt om at analysere data. 

 Flowcenteret har således ikke haft kontrol over 
planlægningen og udførelsen af 
ringkalibreringen men har udelukkende bidraget 
til analysen. 

 Ringkalibreringen var bl.a. tænkt som en del af 
kvalitetssikringen iht. ISO 17025 
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A2-b: Vurdering af data fra laboratoriegruppens ring 7 
 
 Data kun tilgængelig for deltagerne, men følgende kan konkluderes: 

 Pilotlaboratoriet har kalibreret transfernormalen før og efter loopet, men med en 
forholdsvis høj usikkerhed – større end mange af de øvrige deltageres.  

 Fra pilotlaboratoriets målinger er det umiddelbart ikke muligt at vurdere om 
instrumentet er drevet, qua pilotlaboratoriets usikkerhed. 

 Test af transferstandard før loop ikke omfattende nok  usikkerhedskomponenter 
ej evaluerbare. 

 Problemstillingerne har afgrænset hvorledes analysen kunne gennemføres og 
dermed også hvad der kunne konkluderes herfra.  

 De fleste af deltagernes usikkerheder kan ikke understøttes af ringkalibreringen (ift. 
ISO 17025) 
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ERFA gruppe for laboratorier 

Flowcenter Follow-up : 

 I 2013 opstartes en erfa-gruppe for flowlaboratorier i hvis regi der bl.a. arrangeres 
ringkalibreringer 

 ERFA gruppen er åben for alle flowlaboratorier 

 Ringkalibreringerne vil blive gennemført akkrediteret (ISO 17043) 

 Usikkerhederne vil være på internationalt niveau 

 sammenligningerne vil dokumentere sammenlignelighed i international sammenhæng 

 der indkaldes til opstartsmøde i starten af det nye år – her kan man give input til hvad erfa-
gruppen i øvrigt skal tage op af emner 

 Interesserede kan evt. droppe en mail til jnn@teknologisk.dk 
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