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Innledning 

I desember 2017 installerte Lundin nytt måleprinsipp for måling av fakkel volum på Edvard Grieg. 
Bakgrunnen for dette var at man i de fleste tilfeller mistet signalene fra den eksisterende ultrasoniske 
fakkelmåleren ved høyere rater på Høytrykks (HP) fakkel. Årsaken til at man mistet signalene ser ut til å 
være væskedråper som forstyrrer ultralydmåleren med den konsekvens at man måtte korrigere/beregne 
volumene manuelt.  

 

Det nye måleprinsippet består av en 
Differansetrykk (Dp) transmitter som 
sammen med eksisterende trykk og 
temperatur gir standard volum som videre 
kan brukes i rapporteringen til 
myndighetene vedrørende Co2 avgift, 
klimakvoter og NOx avgift.  

Lavtrykksiden av transmitteren er åpen 
mot atmosfære, mens høytrykksiden er 
koblet mot prosessen.  

 

 

 

Figur 1: Dp måler installert i den eksisterende installasjonen. 

 

Problemstilling 

Dp målingen er tiltenkt 
brukt på høyere 
strømningsrater hvor 
man ellers har 
problemer med utfall av 
signaler på 
ultralydmåleren. Se 
trend for detaljer. 

 

 

 

Figur 2: Viser behovet for å ha en alternativ måler for å måle de høyere strømningsratene på fakkel. 

 



Detaljer 

For å kunne ta den nye målerne i bruk, må den kalibreres opp mot eksisterende ultralydmåler ved å 
beregne og deretter legge inn en kalibreringskonstanten (K3), noe som krever at man har perioder med 
høyere og stabile fakkelrater uten utfall av signalene fra den ultrasoniske måleren. 

 

Kalibreringskonstanten (K3) er som vist, en 
faktor som korrigerer målte verdier fra Dp 
måleren til å sammenfalle med den 
eksisterende ultralydmåleren. Det er 
derfor essensielt at ultralydmåleren 
funger i den aktuelle kalibreringsperioden, 
noe som nevnt kan være en utfordring 
ved høyere strømningsrater. 

 

Figur 3: Arealet A er konstant, noe som kan kombineres med konstant K2 til en 
ny konstant K3. Kalibreringskonstanten K3 fremkommer ved å kalibrere Dp 
måleren opp mot referansen som i dette tilfelle vil være ultralydmåleren. 

 

 

Det en forutsetning at man er 
over ett minimum 
differansetrykk samt har stabile 
strømningsrater for å få en god 
kalibrering.  

I vårt tilfelle hadde vi her en 
Strømningshastighet på ca. 56 
m/s (126 mBar) (41.000 Sm3/t) 
over en periode på ca. 1 time.  

 

 

 

Figur 4: Trend fra kalibrerings perioden 

  



Etter at kalibreringskonstanten var etablert og implementert kunne man konstatere at målingene 
repeterte hverandre godt så lenge man var over en gitt grense. Ved de laveste strømningsratene (under 
10 mBar) viste Dp målingen for lave strømningsverdier. 

 

Siden ultralydmåleren ofte 
feilet ved høyere rater og 
Dp måleren viste for lite 
ved de laveste ratene, 
måtte det bestemmes ett 
«switchepunkt» som 
dekket begge behovene. 

 

Switchepunkt 

Figur 5: Trend fra periode etter kalibrering som viser std volum strøm fra ultralydmåler og 
Dp måler (gul trendlinje) 

På bakgrunn av erfaringene man fikk på Edvard Grieg, ønsket man ett «switchepunkt» som var så lavt om 
mulig for å unngå feilmålinger med ultralydmåleren, men allikevel så høyt at man hadde god 
overenstemmelse mellom målerne. Man valgte derfor å legge «switchepunktet» på ett differansetrykk på 
15 mBar, som tilsvarte 20 m/s (≈ 15.000 Sm3/t). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Switchepunkt  

 

 

Figur 6: Trend viser Dp trykk, rate fra Dp måler, samt utfall av usm signaler (hastighet og rate) 

  

Utfall av usm

signaler



Utfordringer underveis 

Kriterier for å bytte mellom de to måleprinsippene 

Software var i utgangspunktet designet for å bruke hastigheten (m/s) som grunnlag for «switchepunktet» 
mellom de to måleprinsippene.  Utfordringen her var at man ofte «mistet» dette signalet, og dermed ikke 
hadde noe kriterier for å velge hvilken måler som skulle brukes. Man valgte derfor å legge om dette til å 
bruke Dp signalet fra transmitteren isteden. I tillegg måtte man legge inn en funksjon som overvåket at 
hastighetssignalet (m/s) fra ultralydmåleren var «live» igjen før man «switchet» tilbake til å bruke 
ultralydmåleren. 

Hvordan beregne tetthet (kg/m3) 

Ved normal lav fakling beregner ultralydmåleren en tetthet og rapporter massenrate i tillegg til volum og 
standard volum rater. For Dp målingen, beregnes i utgangspunktet tettheten (kg/m3) ved å lese av volum 
og masse rater fra ultralydmåler og derfra beregne tettheten (kg/m3). Dette fungerer bra så lenge 
ultralydmåleren fungerer, men ett av problemene er jo at denne måleren feiler, og man mister da også 
tettheten. Noe som igjen resulterte i feil på akkumulert masse. For Edvard Grieg sitt tilfelle har man 
derfor valgt å bruke en fast tetthet (historisk gjennomsnittsverdi) når Dp målingen er i bruk. 

For miljø rapportering (klimakvoter og NOx) anser man ikke dette til å være konservativt nok, så for det 
formålet har man lagt inn en høyere og dermed mer konservativ tetthet i rapporteringsverktøyet (NEMS). 

Konklusjon 

På Edvard Grieg viser resultatene at ultralydmåleren virker godt på de lavere ratene (under 20 m/s), og 
med ett differansetrykk som i praksis aldri er høyere enn ca. 400 mBar (100 m/s), ser man at Dp målingen 
fungerer godt i tiltenkt område. Dette gjør installert konfigurasjon robust og godt egnet for 
fakkelmålingen på Edvard Grieg. 


