
Allokeringsmåling av olje på Åsgard B 
v/ Roar Stormoen, Krohne Norway AS 

 

 

På Åsgard B plattformen er det på test separatorens olje utløp installert en Ultra Sonisk Mengdemåler 

(USM) av type Altosonic V fra Krohne. Måleverdiene fra USM måleren brukes i flere sammenhenger, 

eksempelvis i forbindelse med kalibrering av multifase målerne tilhørende Morvin feltet. 

 

Som kalibreringsreferanse og derav indirekte bidragsyter i allokering av petroleumsmengder mellom 

de forskjellige lisenseiere er det særdeles viktig at målingen er robust og nøyaktig i hele 

arbeidsområdet. Kravet fra Oljedirektoratet (OD) er at lineariteten skal være bedre enn +/-0,2 % i 

arbeidsområdet (10:1), et krav som kan være vanskelig å etterkomme i denne type målinger, ref faren 

for gassutskilling som funksjon av tykkfall og ustabilisert væske.  

 

Dagens installerte USM måler skal nå erstattes av en ny Altosonic V av type full løp versjon, dvs. en 

måler uten innsnevring av rør diameteren, for derav å redusere trykkfallet over måleren ytterligere, 

hvilket igjen skal føre til høyere robusthet og bedre målenøyaktighet i denne type applikasjoner. 

Diameter innsnevringen som vi normalt finner i denne type måler er lagt inn med tanke på forbedret 

strømningsprofil, men i denne sammenheng droppes det som nevnt til fordel for redusert trykkfall. 

Måleren er en 4“ ASME 600# RTJ i materialkvalitet 22 % Cr. Duplex ss.  

 

Normalt lages DN 4” Altosonic V med en innvendig diameter på 80 mm, mens denne full løp versjonen 

har en innvendig diameter på 102 mm. Normalt arbeidsområde for en 4“ måler som skal brukes i 

allokering / fiskal måling er 28-280 m
3
/h. 

 

Kalibrering av den nye type Altosonic V (full løp versjon) som skal inn på Åsgard B ble gjennomført i 

November 2011 hos Trapil i Frankrike med representanter fra Oljedirektoratet, Statoil, FMC, og 

KROHNE Norway tilstede.  

 

Måleren som skal måle olje med lav viskositet ble kalibrert med bensin (viskositet lik 0,81 cSt og 

tetthet ca. 777 kg/m
3
) på følgende rater; 15, 80, 150, 220 og 280 m

3
/h. Utfordringen knyttet til 

kalibreringen var repeterbarheten i det nedre området (15 m3/h) da bensin er et relativt ‘tørt’ produkt 

som lett kan føre til at ballen i proveren begynner å ‘lugge’ litt ved lave hastigheter.  

 

Ultralyd baserte mengdemålere vil fange opp dette med en gang siden de ‘skanner hele tverrsnittet i 

måleseksjonen med stor hastighet (Altosonic V hvert 25 ms, ref 5 strålebaner à 5 ms).  

 

Kalibreringen ble imidlertid gjennomført med god repeterbarhet i det nedre området, henholdsvis 

0,067 % ved 14 m3/h og 0,014 % ved 80 m3/h. Totalt 25 kjøringer ga en linearitet på +0,066/-0,020, 

se grafisk fremstilling av kalibreringsresultatene på neste side, hvilket er innenfor kravene til OD.  

 

Måleren er ikke tatt i bruk ute på feltet ennå, men det skal bli spennende å se om denne versjonen blir 

mer robust mot gass i forhold til den gamle måleren der ute som har redusert løp og gamle konvertere 

som tåler mindre gass. De nye konvertere som benyttes i siste generasjon Altosonic V leser av 

lydpulsene digitalt, d.v.s. at de ikke er avhengig av at mottatt lydpuls må ha en amplitude verdi som 

ligger innenfor et forhåndsbestemt vindu. Det vil imidlertid fortsatt være slik at hvis det er for mye støy 

på lydpulsen så vil selvsagt ikke konverteren være i stand til å behandle signalet og det vil bli 

underkjent.  

 

 



Statoil ønskes lykke til med oppstart av måleren! 

.  

 

 


