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v/ Frode Endresen, Krohne Instrumentation 

 
 

Hvorfor anbefales stadig de mest konservative løsningene? 
 

Ultralyd mengdemåleren har vært på markedet lenge, og har befestet sin posisjon i det norske 
markedet.  Den er nøyaktig, har langtidsstabilitet, og har diagnosefunksjoner som gjør den i stand til å 
varsle uregularitet.  Videreutviklingen av disse målerne er formidabel, og dagens praksis følger ikke 
med.  Det blir stadig henvist til standarder og anbefalt plasskrevende og kostbare løsninger. 
Måleforskriften beskriver design av målestasjoner for gass, med referanse til Norsok I-104 og AGA 9.  
I-104 refererer til AGA 9, men har en minimumsanbefaling på 15 ID rettstrekk oppstrøms og 3 ID 
nedstrøms. Videre sier standarden; hvis det kan dokumenteres at ultralyd måleren ikke er påvirket av 
piping layout på en slik måte at det ikke overskrider usikkerhetskravet, kan andre design basert på 
computer flowmodellering aksepteres. 
 
AGA9 skisserer to forskjellige design tilnærminger. Ref. 7.2.2 (noe forenklet) 

1. Et design som inkluderer oppstrøms og nedstrøms rørkonstruksjoner med eller uten FC, som 
ikke påvirker påkrevd usikkerhet.  Dette skal gjelde for alle flowrater mellom Qmin og Qmax.  
Designet skal supporteres med testdata.  

2. Spesifisere maksimalt tillatt flow-forstyrrelse oppstrøms måleren som ikke påvirker måleren 
utover påkrevd usikkerhet. Dette skal gjelde for alle flowrater mellom Qmin og Qmax.  
Designet skal supporteres med testdata. 

 
Videre sier standarden; hvis opsjon 1 eller 2 ikke er tilgjengelig, eller in-situ kalibrering ikke mulig, så 
er en konservativ løsning å bruke rettstrekk på 10 ID + FC + 10 ID oppstrøms og 5 ID nedstrøms.  
 
Både I-104 og AGA 9 åpner for design som tilfredsstiller usikkerhetskravene uavhengig av rettstrekk 
lengder.  Dagens praksis refererer ofte til AGA 9 og den mest konservative løsningen.  Leverandørene 
i markedet bruker enorme summer på videreutvikling av produktene sine og enorme summer på 
testing og sertifisering i henhold til MID og OIML R137-1.  I dagens marked finnes det produkter som 
tilfredsstiller OIML R137-1 cl.0,5 med 10 ID oppstrøms rettstrekk uten FC.  Det kan sågar leveres 
målere sertifisert med FC + 5 ID, til cl 0,5. 
 
For å tilfredsstille OIML R137-1 må instrumentet 
gjennomgå en rekke tester, hvor av den 
vanskeligste består av følgende oppsett.  2 bend 
ut av plan med halvmåne plate imellom. Videre 
en ekspander, og så rettstrekket. (se tegning) 
Skal en oppnå sertifisering må primærmåleren 
tilfredsstille 1/3 av klassen.  For å få et sertifikat 
på klasse 0,5 må måleren altså være bedre enn 
0,17 %. 
  
Praksisen på norsk sokkel er å bruke to målere i serie som verifiserer hverandre. 
Dette gir gode indikasjoner på om målerne reproduserer kalibreringsdata.  Med dagens konservative 
anbefalinger krever dette mye plass.  Plass er vekt og vekt er kostbart, både i struktur og utstyr.  Slik 
som markedet utvikler seg med mange små felt som skal kobles opp mot eksisterende felt, er plass 
alltid et spørsmål.  Ved å se på andre løsninger kan flere prosjekter måles på en sikker måte. 
Installasjonen blir dermed enklere og rimeligere.  
 
Så hvorfor anbefales stadig den mest konservative løsningen? 
 


