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Sammanfattnini:

Rapporten behandlar en metod för att studera om det är möjligt att prova
debiteringsflödesmätare för fjärrvärmeleveranser på plats i abonnentcentraler
med hjälp av damp-on ultraljudsmätare tillsammans med förkalibrerade ,
tunnväggade, rostfria stålrör av hög kvalitet som installeras i serie med
debiteringsmätaren. Rören är polerade på insidan, för att erhålla bästa möjliga
förutsättning för mätningarna.

Fyra abonnentcentraler har ställts till vårt förfogande av Malmö Energi och
Lunds Energi och i dessa abonnentcentraler har de förkalibrerade rostfria rören
installerats. I de fyra abonnentcentralerna jämförs debiteringsflödesmätaren mot
två damp-on mätare. Genom att studera avvikelserna mellan dessa, vill man
kunna uttala sig om vilken status debiteringsmätaren har, t ex om den påverkas
av flödesstörningar orsakade av själva abonnentcentralen eller om den håller på
att försmutsas.

Undersökningarna, som gjorts under cirka ett år, visar att debiteringsmätarna och
damp-on mätarna arbetar i nedre delen eller under sina specificerade
flödesområde. Detta försvårar damp-on mätningarna, men ger också en
fingervisning om var i flödesområdet debiteringsmätarna arbetar till vardags,
vilket kan vara av stort intresse.

I de fall då flödesmätarna arbetar inom sina specificerade tillåtna mätområde, så
är överensstämmelsen mellan dem ganska god. Mätningarna visade på avvikelser
mellan de båda damp-on mätarna och debiteringsmätare på cirka 5 %. Detta
indikerar att vi med säkerhet kan upptäcka mätarfel på 10 % eller mer.



Summary

The report covers an investigation on the possibility to test billing meters for
district heating in-situ using damp-on ultrasonic flow meters together with
precalibrated high quality, thin walled, stainless steel pipes, installed in series
with the billing meter. The pipes are polished on the inside, for best possible
measurement conditions.

Four consumer installations were made available by Malmö Energi Utility and
Lund Energi Uti litY. In these consumer installations the precalibrated stainless
steel pipes have been installed. In the four consumer installations the billing
meters are compared against two different brands of damp-on meters. By
studying the deviations between these, the intention is to tell which status the
billing meter has, e.g. if it's influenced by flow disturbances eaused by the
consumer installation itself or if it's affected by worn and fouling.

The investigations, which has been made over one year, shows that the installed
billing meters and the damp-on meters are operated on the low end or below
their specified flow range. This render the damp-on measurements, but also
gives a hint of where in the flow area the billing meters works in general, which
can be of great interest.

In the case when the flow meters works in their specified measurement area, then
the agreement between them is fair. The measurements showed deviations
between the two damp-on meters and the billing meter of about 5 %. This
indicates that we with confidence can detect meter errors of 10 % or more.
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1. Inlednin2.

Tillförlitligheten vid debiteringsmätning i fjärrvärmesystem ifrågasätts med
jämna mellanrum. Värmeleverantören strävar efter en så noggrann mätning som
möjligt för att bibehålla sina kunders förtroende och för att undvika minusfel som
ger leverantören inkomstbortfall. Ökande energipriser medför att abonnenter
önskar en korrekt mätning av sin förbrukning till så låga kostnader som möjligt.
Detta ställer krav på trovärdigheten vid debiteringsmätningen och därmed krav
på en korrekt mätning. En mycket noggrann och billig värmemängdsmätning är
svår att uppnå, därför måste man acceptera ett mätfel på någon procent.

Den parameter som är besvärligast att mäta vid debiteringsmätning är utan tvivel
flödeshastigheten. Med dagens teknik förekommer ofta mätfel på några procent,
men i vissa fall kan betydligt större mätfel förekomma. Fel på 10 till 100 procent
är inte helt ovanliga. De mätare som används vid debiteringsmätning skall klara
vissa givna krav på noggrannhet. Denna noggrannhet gäller dock för mätare
monterade i ideala driftssituationer. I verkliga installationer utsätts mätarna ofta
för störningar av olika slag. Det kan vara statiska och dynamiska störningar i
flödet, försmutsning av mätare, åldring m m. Storleken på mätfelen i förhållande
till störningsbilden är ofta dåligt kända.

Vissa av de ovan beskrivna störningsfallen upptäcks av värmeverken i samband
med revision av mätare. Vid denna kan man se om en mätare har gått sönder,
blivit försmutsad eller om dess kalibreringskonstant har drivit iväg. Vad vi inte
får information om är när i tiden mätaren har börjat visa fel och framförallt inte
om det finns mätfel som beror på själva installationen av mätaren i exempelvis
en abonnentcentral. Om man kan finna en enkel metod för att prova debiterings
mätaren ute på plats i abonnentcentralen, skulle man tjäna mycket tid och pengar
för energiverk med avseende på provningsverksamheten. En fördel skulle vara att
man kan testa en flödesmätare på plats och avgöra om den kan sitta kvar
ytterligare ett år innan den tas in för revision. Man skulle också kunna följa
mätarnas försmutsnings- eller förslitningsförlopp i tiden och härigenom avgöra
hur länge mätarna kan sitta ute. Dessutom skulle man ha möjlighet att finna
mätare som påverkas kontinuerligt av någon statisk eller dynamisk flödesstörning
i själva abonnentcentralen.

För att testa hypotesen om man kan använda ultraljudsmätare av damp-on typ
tillsammans med speciella förkalibrerade rör som installerats i abonnent
centralerna för att kunna detektera mätfel, har mätningar utförts i fyra olika
abonnentcentraler i Malmö och Lund under cirka ett år.
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2. Mätmetod och mätutrustninf:.

2.1 Mätplatser.

Av de fyra specialrören som placerats ut, är tre placerade i abonnentcentraler och
en är placerad i en sekundär nätcentral. I sekundärnätcentralen (mätplats 3 nedan)
finns en extra mätsträcka som är parallell med ordinarie primärreturledning. I
denna extrakrets har tre olika flödesmätare tidigare monterats och på denna
mätplats är det mot dessa tre flödesmätare som mätningarna utförs. Data för de
olika rören och mätplatserna följer nedan:

Mätplats: - 1 - - 2- - 3 - - 4-

Rördata:
Ytterdiameter(mm): 42.4 60.2 30.0 53.9
Rörväggtjocklek (mm): 2.1 2.1 2.1 2.1
Flödeshastighet

vid 1 m1\3/h (mls): 0.242 0.113 0.531 0.143
Reynoldstal vid

1 ml\3/h och 40°C: 14 100 9600 20800 10800

Debiteringsutrustning:
Flödesmätartyp MID MID a)FLU FLU

b)MEK
c)MID

Dimension DN 20 DN 50 .a) DN 25 DN50
b) DN 20
c) DN 20

Maxflöde (mI\3/h) 10 36 a) 10 48
b) 3
c) 3

Där:
FLU - Fluidistorrnätare
MID - Magnetisk-induktiv mätare
MEK - Mekanisk vinghjulsmätare

Placeringen av de rostfria rören är sådan att damp-on utrustningen har en väl
tilltagen raksträcka både framför och efter mätstället. Varje rör har minst 20
rördiametrars raksträcka framför och 5 rördiametrar efter damp-on mätarna.

På de rostfria rören har en klack monterats. Mot denna klack monteras ultraljuds
givarnas hållare, och därefter fixeras hållarna vågrätt m h a vattenpass.Detta görs
för att säkerställa att monteringen görs så likvärdigt som möjligt vid varje
mättillfälle (se figur 1-4).
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/ Debiteringsflödesmätare

I
<:

Figur 1: Principskiss för installationen av det kalibrerade röret på mätplats 1.

Fi~ure J: Installation of the calibrated pipe at metering site J.

tfl"esriktning

..
Kalibrerat rör

Debiteringsflödesmätare

/ Monteringsklack-,
1100(20 Dl

Figur 2: Principskiss för installationen av det kalibrerade röret på mätplats 2.

Fi~ure 2: Installation of the calibrated pipe at metering site 2.
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Figur 3: Principskiss för installationen av det kalibrerade röret på mätplats 3.

Figure 3: Installation of the calibrated pipe at metering site 3.
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Figur 4: Principskiss för installationen av det kalibrerade röret på mätplats 4.

Figure 4: Installation of the calibrated pipe at metering site 4.
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2.2 Clamp-on utrustnina:en.

De två ultraljudsmätare som använts vid mätningarna arbetar enligt den s k
löptidsmetoden (eng. transit-time method) [l]. Principen visas i figur 5.

----------7"'-~

L

Figur 5: Principen för en damp-on mätare som arbetar med löptidsmetoden.
Fluidens medelhastighet i axialled är v och avståndet mellan givarna är L. Vinkel
mellan ljudvägen och fluidens axialhastighet är S .

Figure 5: An explanatory sketch ofa damp-on meter working according to the
transit-time method. The average velocity of the fluid in axial direction is vand
the distance between the transmitters is L. The angle between the sound path and
the axial fluid velocity is S .

När ljudet sänds medströms ökas ljudets hastighet med en hastighetskomponent
från fluidens hastighet och när ljudet sänds motströms minskar ljudets hastighet
med motsvarande fluidhastighet. Löptiderna mellan givarna blir:

L
t l = - - - -

c+v·cosS
och

L
t2 = - - - 

c- vcosa
(2.1)

där t l och t2 är löptid medströms resp. motströms, L är sträckan ljudpulsen går.
Ljudhastigheten betecknas c och fluidens medelhastighet betecknas v. Mellan
rörets axel och ljudets väg bildas vinkeln S .

Löser man ut v ur ekvation (2.1), så försvinner ljudhastigheten och vi får:

L 1 1
v= .(---)

2·cosS t l t2

8
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Totalflödet Qerhålls genom att multiplicera tvärsnittsarean A med
medelhastigheten.

Q=A·v (2.3)

Fördelen med mätare av damp-on typ är att man kan använda samma utrustning
på ett flertal mätställe. Dessutom kan ett och samma givarpar användas till ett
brett område avseende rördiametrar och rörmaterial. Med några få givarpar kan
man mäta på rör med dimensioner från exempelvis 10 till 6000 mm. En annan
fördel är att man inte behöver göra några ingrepp i rörledningen, man skapar inte
heller några tryckfall.

Fördelarna med utrustning tycks överväldigande, men det finns även nackdelar.
De rör man mäter på får inte ha för litet förhållande mellan ytterdiameter och
godstjocklek, D/t. Om godstjockleken blir relativt för stor, kommer en för stor
del av ultraljudssignalen att färdas runt rörväggen i stället för att passera genom
fluiden. Detta kan orsaka ökad olinearitet och nolldrift. Detta har undersökts av
bland annat Cairney [2]. Han fann att felvisningen ökade markant just vid
förhållandet 10 till l, och ökade till närmare 10 % då D/t gick ner mot 5.
Tillverkare av damp-on mätare säger att ett förhållandet på 10 till l är
acceptabelt, men helst ska det vara större än 15 till 1.

Då man placerar givarna utanpå det rör vari man vill mäta flödeshastighet, ställer
detta krav på att man känner innerdiametern. Flödet beräknas som bekant genom
att den erhållna medelhastigheten multipliceras med tvärsnittsaren. Ett litet fel i
bestämningen av innerdiametern kan ge ganska stora fel på totalflödet.
Exempelvis motsvarar en millimeters felbestämning av diametern på ett entums
rör, ett fel på cirka 8 %. Moderna damp-on ultraljudsmätare har en tjockleks
mätare som bygger på att fasta material har en akustisk impedans som skiljer sig
från vätska eller rostprodukter, vilket gör att ljudpulsen kommer att reflekteras i
bortre ytan (insidan) av rörväggen. Känner man ljudhastigheten i rörmaterialet,
erhålls tjockleken som hastigheten gånger transporttiden.

En ytterligare felkälla är ytråheten. Djurslev & Svensson [3] har testat hur
innerytans utseende påverkar noggrannheten på en damp-on mätare. De använde
ett galvaniserat rör, som gav en variation 'i bestämning av flödeshastigheten på
+\- 20 %. Då galvaniseringen svarvats bort, låg felvisningen klart inom godkända
+\- 3 %.
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Vid mätningarna har två olika ultraljudsmätare av damp-on typ använts. De
viktigaste data för de två mätarna är följande:

[A] [B]
-88 -94
minst upp till 12 rn/s 0.1 till 12 rn/s

Clamp-on mätare:
Till verkningsår:
Mätområde:
Onoggrannhet för

flödeshastighet > 0.3 rn/s:
flödeshastighet < 0.3 rn/s:

<3%
< 0.01 rn/s

<5%
< 0.05 rn/s

2.3 KalibrerinI: av damp-on mätare.

De fyra rostfria rör som placerats ut i de olika abonnentcentralerna är som
tidigare nämnts invändigt polerade och tunnväggiga, för att i görligaste mån
eliminera de felkäller som nämnts. Väggtjockleken är 2.1 mm för samtliga fyra
rör och ytterdiametrarna varierar mellan 30.0 mm (mätplats 3) och 60.2 mm
(mätplats 2). Detta ger ett D/t-tal som är 14 för det minsta röret och närmare 29
för det största, dvs väl över 10 i samtliga fall.

Rören har kalibrerats tillsammans med damp-on ultraljudsmätare [A].
Kalibreringen har utförts i den kalibreringsrigg för flödesmätare som finns på
Institutionen för Värme- & Kraftteknik på LTH. Resultaten från denna
kalibrering finns i figurerna 6-9. Vid kalibreringarna monterades och
demonterades damp-on mätaren två till tre gånger. Detta anges i figurerna som
serie 1-3. Den andra ultraljudsmätaren, [B], fick vi tillgång till efter det att de
rostfria rören monterats in i abonnentcentralerna och därför har denna mätare ej
kalibrerats ihop med respektive rör.

Kalibreringen utfördes vid en vattentemperatur kring 40°C, som ligger kring den
temperatur som fjärrvärmerreturvattnet har ute på mätplatserna. Under året har
returtemperaturerna varierat mellan 30-50°C på de fyra mätplatserna. Den
använda kalibreringsriggen har en onoggrannhet på bättre än 0.3%.

Kalibrering visar att vid Reynoldstal större än cirka 40 ()()() fungerar mätaren
ganska bra, med en avvikelse på mellan Ooch -5 % mot kalibreringsriggen. Vid
lägre flöde kan dock felvisningen bli upp mot 20 %, och även mer vid riktigt låga
flöde.

Inverkan av att montera givarna, ta av dem och montera dem igen, syns också i
figurerna. Denna åtgärd kan ge en spridning på ett par procent vid högre
Reynoldstal. Vid lägre Reynoldstal är spridningen stor även inom samma
mätserie, utan att givarna rörts.
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Figur 6: Kalibreringsdata för damp-on mätare [A], placerad på det rostfria rör
som använts i mätplats 1. Heldragna linjer visar specificerad noggrannhet enligt
tillverkare. Rörets ytterdiameter är 42.4 mm, väggtjockleken 2.1 mm och
vattentemperaturen 40-45°C.

Figure 6: Calibration data for damp-on meter [A}, placed on the stainless steel
pipe used at metering site 1. The solid lines shows the meter accuracy according
to the manufacturer. The outer diameter of the pipe is 42.4 mm, the wall
thickness 2.1 mm and the water temperature 40-45°C.
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MÄTPLATS: 2
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Fi~ur 7: Kalibreringsdata för damp-on mätare [A], placerad på det rostfria rör
som använts i mätplats 2. Heldragna linjer visar specificerad noggrannhet enligt
tillverkare. Rörets ytterdiameter är 60.2 mm, väggtjockleken 2.1 mm och
vattentemperaturen 40-45°C.

Figure 7: Calibration data for the damp-on meter [A], placed on the stainless
steel pipe used at metering site 2. The solid lines shows the meter accuracy
according to the manufacturer. The outer diameter ofthe pipe is 60.2 mm, the
wall thickness 2.J mm and the water temperature 40-45°C.
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MÄTPLATS: 3
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Figur 8: Kalibreringsdata för damp-on mätare [Al, placerad på det rostfria rör
som använts i mätplats 3. Heldragna linjer visar specificerad noggrannhet enligt
tillverkare. Rörets ytterdiameter är 30.0 mm, väggtjockleken 2.1 mm och
vattentemperaturen 40-45°C.

Figure 8: Calibration data/or the damp-on meter [A], placed on the stainless
steel pipe used at metering site 3. The solid lines shows the meter accuracy
according to the manufacturer. The outer diameter o/the pipe is 30.0 mm, the
wall thickness 2.1 mm and the water temperature 40-45°C.
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MÄTPLATS: 4
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Figur 9: Kalibreringsdata för damp-on mätare [A], placerad på det rostfria rör
som använts i mätplats 4. Heldragna linjer visar specificerad noggrannhet enligt
tillverkare. Rörets ytterdiameter är 53.9 mm, väggtjockleken 2.1 mm och
vattentemperaturen 40-45°C.

Figure 9: Calibration data/or the damp-on meter [A], placed on the stainless
steel pipe used at metering site 4. The solid lines shows the meter accuracy
according to the manufacturer. The outer diameter o/the pipe is 53.9 mm, the
wall thickness 2. J mm and the water temperature 40-45°C
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3. Mätresultat.

De första mätningarna startade i Malmö i januari (vecka 4). I Lund kom de första
mätningarna i gång på mätplats 3 i vecka 20 och på mätplats 4 i vecka 34. Till
detta kommer att vi fick tillgång till damp-on mätare [B] från och med vecka 12.
Mätningar har utförts cirka en gång per månad per mätplats.

Vid varje mättillfälle har debiteringsmätarens räkneverk avlästs vid början och
slutet aven mätning på så sätt att mätningen startar och slutar just då räkneverket
slår om, samtidigt som tiden avläses. Medelflödet bildas genom att differensen
av avläsningarna divideras med mättiden. Denna avläsning antas göras med
maximalt en sekunds fel i tidbestämningen. Då mätningarna görs under cirka en
timme blir avläsningsfelet mindre än 0.03 %. Samtidigt insamlas mätvärde från
damp-on mätarna en gång per sekund. Varje mätpunkt som visas, är ett medel
flöde av dessa en-sekundsvärde, uppmätta under cirka en timme. Ibland har
dessutom debiteringspulser eller testpulser insamlats från debiteringsmätarna,
som vi fått tillgång till på de flesta mätplatserna, så att man kan studera
flödesvariationerna tidsupplöst.

De mätresultat som presenteras i figurerna i detta kapitel, har debiteringsmätaren
som referens, och de båda damp-on mätarnas avvikelse mot denna visas. I
figurerna är också de tillåtna felgränser som tillverkarna specificerar för
respektive ultraljudsmätare inlagda.

3.1 Mätplats 1.

Mätplats l är en relativt liten abonnentcentral som försörjer fyra lägenheter.
Figur 10-11 och tabell l visar en sammanställning av resultaten från dessa
mätningarna.

Vi ser i figur 10 att flödet är lågt i abonnentcentralen och spridningen enorm för
mätare [A] jämförd mot debiteringsmätaren. Spridningen är dock inte märkbart
större än den som erhölls vid kalibreringen.

Mätare [B] har en mindre spridning men trots allt en avvikelse mellan cirka -15
till -25 % mot debiteringsmätaren. Då mätare [B] inte kalibrerats tillsammans
med det rostfria röret, så kan vi inte uttala oss om vilken mätare som visar mest
"rätt". Flödeshastigheten är under hela mätperioden, så låg att de tillåtna
felgränserna för mätare [B] går mot +\- 100 % och debiteringsmätaren arbetar

obetydligt över, och ibland under sitt minflöde, som är 0.1 m 3/h.
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Fi&ur 10: Sammanställning av mätresultat från mätplats l: Clamp-on mätarnas
avvikelse mot debiteringsmätaren, samt damp-on mätarens specificerade nog

grannhet visas. Debiteringsmätarens Qmax är 10 och Qmin 0.1 m31h. Vatten
temperaturen 30-35°C.

Figure 10: Summarize ofmeasured data from metering sitel: The deviation of
the damp-on meters versus the billing meter, and the specified accuracy for the
damp-on meters are shown. Qmax is 10 and Qmin 0.1 m3lhfor the billing
meter. Water temperature 30-35°C.
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Tabell 1 och figur Il visar mätdata kronologiskt; med flödeshastigheten för
debiteringsmätaren som ett medelvärde under en entimmesmätning samt den
procentuella avvikelsen mellan denna och de två damp-on mätarna. Vid två
tillfälle är mätare [Ars avvikelse mellan -100 och -200 %, detta innebär att
mätare [A] mäter negativa flödehastigheter.

Tabell l: Sammanställning av mätdata från mätplats l i kronologisk ordning.

Mätning nr Flödeshastighet Mätare [A] vs Mätare [B] vs
debiteringsmätare debiteringsmätare debiteringsmätare_

(m3/h) (%) (%)

vecka 04 0.342 +11.9 Mätare [B] ej
vecka 08 0.355 +24.9 tillgänglig
vecka 12 0.227 - 30.2 - 13.7
vecka 16 0.126 - 75.7 - 14.5
vecka 20 0.104 -188.9 - 16.7
vecka 27 0.051 - 48.0 - 23.5
vecka 33 0.098 -106.3 - 24.6
vecka 37:1 0.156 + 36.6 - 20.2
vecka 37:2 0.124 - 56.4 - 20.9
vecka 41 0.152 - 22.6 - 19.7
vecka 45 0.197 - 10.9 - 19.9
vecka 50 0.296 +12.2 - 16.0
vecka 03 0.312 - 33.4 - 13.9

50
Mätare [A] vs deb.mätare (%)

20
Mätare [B] vs deb.mätare (%)

••• •O • 10
• • •

-50 • O•
•

-100 • -10
• • •• •

-150 -20 • • •• •
-200

,
-30

O 8 16 24 32 40 48 04 O 8 16 24 32 40 48 04
Veckonummer Veckonummer

Fi&ur 11: Sammanställning av mätdata från mätplats 1, visad i kronologisk
ordning.

Figure 11: Summary ofmeasured data from metering site 1, shown in
chronological order.
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I figur 12 visas flödet för mätare [A] under en timmes mättid, som ett exempel på
hur flödesbilden ser ut i huset. Mätningen är från Januari månad och är insamlade
en vardag mellan klockan 15.15 och 16.15, med tidsupplösningen en sekund.
Orsaken till "spikarna", som uppträder ungefär varannan minut härstammar
troligen från varmvattenregleringen.

Flödet (m 3 / h)
0.75

0.60

0.45

0.30

0.15

0.00
O 10 20 30 40 50 60

Tid (minuter)

Figur 12: Mätresultat från en entimmesmätning på mätplats l. Flödet är uppmätt
av mätare [A].

Figure 12: Measurement results from a one hour measurement at metering site
1. The flow rate is measured by the meter [A].
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3.2 Mätplats 2

Mätplats 2 är en abonnentcentral som försörjer ett kontorshus plus omklädnings
rum med dusch hos Malmö Lokaltrafik. Under sommarmånaderna har huset varit
mycket lite bemannat, dessutom har ett fel på en reglerventil funnits som inte
upptäckts just pga att så få människor utnyttjat byggnaden. Detta innebär att
ganska få mätningar finns där något flöde har registrerats.

Figur 13 visar en sammanställning av resultaten från dessa mätningarna. Vi ser
att till skillnad från mätplats l så är flödet högre när det väl är flöde igång, men
fortfarande arbetar flödesmätaren långt ner i sitt flödesområde större delen av
året (speciellt med tanke på de fyra månader då det registrerade flödet var noll
och inga mätningar kunde göras).

Jämfört med mätare [A] ligger resultaten lika bra som kalibreringsresultaten och
jämfört med mätare [B] så är avvikelserna små, trots att mätare [B] arbetar under
det område där felgränserna går från + \ - 5 % till +\- 100 %. De senaste
mätningarna, för dec-94 och jan-95 visade riktigt lovande resultat. Mätare [B]
och debiteringsmätaren var mindre än en procent ifrån varandra, trots att mätarna
arbetar vid flöde där felgränserna tillåts vara mångdubbelt större.

Tabell 2 och figur 14 visar mätdata kronologiskt; med flödet för debiterings
mätaren som ett medelvärde under en entimmesmätning samt den procentuella
avvikelsen mellan denna och de två damp-on mätarna.

I denna anläggning har loggning kunnat genomföras och som ett exempel
presenteras mätningar från vecka 8 (figur 15), där vi ser debiteringsmätaren och
mätare [A]. "Ryckigheten" i signalen från debiteringsmätaren beror på att den
sänder pulståg var 2.56:e sekund och vid loggning får man exempelvis med tre
eller fyra hela pulståg vid 10 sekunders samplingstid. Mätningarna är från
februari månad och är tagna en vardag mellan 12.00 och 13.00. Vi ser att
debiteringsmätaren visar högre flöde än mätare [A] under större delen av
mätningen, men då flödeshastigheten ökar syns mätarna ligga närmare varandra.

Detta kan bero på att flödet då är så högt, kring 4 m3/h, att båda mätarna arbetar
över det område där mätarnas onoggrannhet tillåts öka mot högre procenttal (jfr
figur 13).
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Fi~ur 13: Sammanställning av mätresultat från mätplats 2: Clamp-on mätarnas
avvikelse mot debiteringsmätaren, samt damp-on mätarens specificerade

noggrannhet visas. Debiteringsmätarens Qmax är 36 och Qmin 0.36 m3/h .
Vattentemperaturen 30-40°C.

Fi~ure 13: Summarize ofmeasured data from metering site 2: The deviation of
the clamp-on meters versus the billing meter, and the specijied accuracy for the
clamp-on meters are shown. Qmax is 36 and Qmin 0.36 m3/hfor the billing
meter. Water temperature 30-40°C.
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Tabell 2: Sammanställning av mätdata från mätplats 2 i kronologisk ordning.

Mätning nr

vecka 04
vecka 08
vecka 12
vecka 16
vecka 20
vecka 37
vecka 41
vecka 45
vecka 50
vecka 03

Flödeshastighet Mätare [A] vs Mätare [B] vs
debiteringsmätare debiteringsmätare debiteringsmätare

(m
3 /h) (%) (%)

2.424 - 8.0 Mätare [B] ej
3.512 - 3.2 tillgänglig
1.941 -7.5 +1.3
0.209 +12.5 - 6.7
nollflöde
registrerat
0.669 +3.7 - 4.2
1.177 -10.2 - 3.0
1.977 + 5.9 -0.4
2.155 +7.4 - 1.0

Mätare [A} vs deb.mätare (%) Mätare [B} vs deb.mätare (%)
20 20

•
10 10•••
O O • •• • •

• ••·10 • -10

-20 -20
O 8 16 24 32 40 48 04 O 8 16 24 32 40 48 04

Veckonummer Veckonummer

Figur 14: Sammanställning av mätdata från mätplats 2, visad i kronologisk
ordning.

Figure 14: Summary ofmeasured data from metering site 2, shown in
chronologicalorder.
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4.5

1== [A]
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4.0
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Figur 15: Mätresultat från en entimmesmätning på mätplats 2. Figuren visar
flödet uppmätt av mätare [Al och flödet uppmätt av debiteringsmätaren (TEST).

Figure J5: Measurement results from a one hour measurment at metering site 2.
The figure shows the flow rate measured by the meter [A] and the flow rate
measured by the billing meter (TEST).
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3.3 Mätplats 3

Mätplats 3 är en sekundär nätcentral där vi placerat tre flödesmätare som tidigare
kalibrerats i vår flödesrigg. Mätarna har placerats i en ledning som går parallellt
med den ordinarie returledningen. Mätningarna görs här mot dessa tre mätare och
inte mot en debiteringsmätare.

I denna anläggning har flödesmätarna gett ganska mycket mättekniska problem.
Bland annat har test- och debiterings-pulsutgång på induktiva mätaren gått
sönder. Detta mätställe kom igång sent under året och flödeshastigheterna under
sommarmånaderna har inte varit höga. De få resultat som hittills erhållits gör att
det är svårt att göra några utvärderingar. Fler mätningar borde gjorts för att kunna
uttala sig.

Studerar man figur 16, så ser man att mätningarna mot den mekaniska mätaren är
ganska bra. Det finns en liten tendens att mätare [A] mäter lägre flöde än den
mekaniska om vi jämför med kalibreringsresultaten. Även mätare [B] mäter lägre
än den mekaniska mätaren, men skillnaderna är så små att de inte är signifikanta.
Vad man behöver göra är att låta mätaren sitta kvar, och kontrollera den någon
gång om året för att se om man kan upptäcka om avvikelserna ändrar sig under
en längre mätperiod, typ 2-3 år.

Den magnetisk-induktiva mätaren har vi funnit fel hos. Trots byte av signal
omvandlare med mera, så blev det aldrig någon ordning på denna mätare. Ser
man dessutom på de få resultat som erhölls innan mätaren utgick (tabell 3), så
visar det sig att det troligen har varit något fel på pulsutgången hela tiden, med
tanke på de stora avvikelserna som fanns vid vecka 27, som dessutom ökade till
enorma avvikelser vecka 34.

Resultaten från fluidistormätaren tyder på att även denna ger felvisning. Figur 17
och tabell 3 visar att även om avvikelserna mellan fluidistorn och de två
ultraljudsmätarna är stor, så följs ultraljudsmätarna något så när åt. Detta kan
tyda på att fluidistorn driver ganska kraftigt eller att det finns någon störning i
strömningen som denna mätare inte trivs med, t ex swirlande flöde eller
luftbubblor. Dock skulle dessa störningar även påverka ultraljudsmätarna, och
om de var så kraftiga att avvikelser på 20 % erhölls, så borde detta visat sig på
signalnivåerna i ultraljudsmätarna, vilket det inte gjorde.
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Figur 16: Sammanställning av mätresultat från mätplats 3: Clamp-on mätarnas
avvikelse mot debiteringsmätarna, samt damp-on mätarens specificerade
noggrannhet visas. Debiteringsmätarnas Qmax är 3 (X,Y), 10 (Z) och Qmin 0.03

(X,Y), 0.2 (Z) m 3/h. Vattentemperaturen 35-45°C.

Figure 16: Summarize ofmeasured data from metering site 3: The deviation of
the clamp-on meters versus the billing meters, and the specijied accuracy for the
clamp-on meters are shown. Qmax is 3 (X,Y), 10 (Z) and Qmin 0.03 (X,Y), ~.2 (Z)

m3lhfor the billing meters. Water temperature 35-45°C.
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Tabell 3: Sammanställning av mätdatafrån LEV I i kronologisk ordning.

Mätare [B] vs
debiteringsmätare

(%)

Mätare [A] vs
debiteringsmätare

(%)

Mätning nr Flödeshastighet
debiteringsmätare

1 ---...(m 3....1h....) .......u.... ---J...Llo<.l"---'

vecka 27
vecka 34
vecka 39
vecka 48
vecka 01

Mekanjsk mätare
0.592
0.382
1.009
1.449
1.814

- 6.3
-20.7
- 8.1
-7.4
- 0.6

- 6.7
-5.1
-2.5
- 2.7
- 5.66

-20.2
-97.0

vecka 27
vecka 34
vecka 39
vecka 48

Induktjv mätare
0.809
0.495

pulsutgång sönder
ny pulsutgång sönder - mätaren utgår

-19.7
-92.7

vecka 34
vecka 39
vecka 48
vecka 01

Flujdjstormätare
0.440
0.831
1.855
1.520

-19.9
+12.1
-18.8
+18.7

- 5.8
+18.8
-13.4
+12.7

•••••

Mätare [B] vs mekanisk (%)
20-,--------------,

10

O+-------------i

·10

.
•••

0+----------..-1

Mätare [A] vs mekanisk (%)

-10

•-20

.30 +-f-t--+--+-t-+-+--+-t-+-+--+-t--'
O 8 16 24 32 40 48 04

Veckonummer

-20

.30 +-t-l--t-t-+-t-+-t--t-+-t-t---t---J

O 8 16 24 32 40 48
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Figur 17: Sammanställning av mätdata från mätplats 3, visad i kronologisk
ordning. Figuren visar den mekaniska flödesmätaren mot clamp-on mätarna.

Fi~ure 17: Summary ofmeasured data from metering site 3, shown in
chronologicalorder. The figure shows the impeller meter versus the damp-on
meters.
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Fi&ur 18: Sammanställning av mätdata från mätplats 3, visad i kronologisk
ordning. Figuren visar den induktiva flödesmätaren mot damp-on mätarna.

Figure /8: Summary ofmeasured data from metering site 3, shown in
chronological order. The figure shows the magnetic induction meter versus the
damp-on meters.
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Fi&ur 19: Sammanställning av mätdata från mätplats 3, visad i kronologisk
ordning. Figuren visar fluidistormätaren mot damp-on mätarna.

Figure J9: Summary ofmeasured data from metering site 3, shown in
chronologicalorder. The figure shows the jluidistor meter versus the damp-on
meters.
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3.4 Mätplats 4

Mätplats 4 är en abonnentcentral som försörjer villor. Denna mätplats, som är
den sist startade har gett lovande resultat så här långt. Flödeshastigheten är
ganska hög och ligger inom de område där damp-on mätarna trivs bra.
Avvikelserna mellan debiteringsmätare och damp-on mätare ligger mellan Ooch
-7 % för mätare [A] och mellan Ooch -5 % för mätare [B]. Även mellan de båda
ultraljudsmätarna finns något så när överensstämmelse. De ligger som mest + \ 
4 % från varandra. Mättiden har varit för kort för att debiteringsmätaren skall
kunna jämföras vid ungefär samma flödeshastighet och med en tidsfaktor som
parameter.

Figur 21 visar en sammanställning av mätresultaten och tabell 4 och figur 20
visar mätresultaten kronologiskt.

Tabell 4: Sammanställning av mätdatafrån mätplats 4 i kronologisk ordning.

Mätare [B] vs
debiteringsmätare

(%)

Mätare [A] vs
debiteringsmätare

(%)

Mätning nr Flödeshastighet
debiteringsmätare

__________--I.(m'u,;Ih....) ........'-- ..................._

vecka 34
vecka 39
vecka 44
vecka 48
vecka 01

3.97
4.13
6.55
9.56
7.59

- 2.5
- 4.0
-4.5
-7.2
- 0.7

- 0.5
- 3.7
- 0.1
- 4.8
- 4.6

Mätare [A] vs deb.mätare (%)
20,-------------,

Mätare [B] vs deb.mätare (%)
20-,--------------,

10 10

• •
• • ••

0-t--------.------1••
O-t----------n

·10 ·10,

.20 +-I-+-+-+-+-t-+--+-+--+-I-+-+----'
O 8 16 24 32 40 48 04

Veckonummer

.20 +-i-+-+-+-+-+-+-+-+-+-i-+-+----,
O 8 16 24 32 40 48 04

Veckonummer

Figur 20: Sammanställning av mätdata från mätplats 4, visad i kronologisk
ordning.

Fi~ure 20: Summary ofmeasured data from metering site 4, shown in
chronologicalorder.
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Figur 21: Sammanställning av mätresultat från mätplats 4: Clamp-on mätarnas
avvikelse mot debiteringsmätaren, samt damp-on mätarens specificerade

noggrannhet visas. Debiteringsmätarens Qmax är 48 och Qmin0.96 m 3/h.
Vattentemperaturen 50-55°C.

Figure 2J: Summarize ofmeasured data from metering site 4: The deviation of
the damp-on meters versus the bi/Ung meter, and the specified accuracy for the
damp-on meters are shown. Qmax is 48 and Qmin 0.96 m3/hfor the bi/Ung
meter. Water temperature 50-55°C.
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4. Slutsatser.

Ett problem vid mätningarna är att flödeshastigheterna är så låga i förhållande till
mätarnas maxkapacitet. Figur 22 visar de medelflödeshastigheter som uppmätts
under året. Varje medelflöde är bildat som ett timmedelvärde. Dessa
medelflödeshastigheter relateras till respektive mätares maximalt tillåtna
flödeshastighet. Den sanna flödeshastigheten kan inte bildas, utan vi får nöja oss
med det flöde som debiteringsmätaren ger.

Relativt flöde Q / Qmax(%)
100

• mätplats 1
~ mätplats 2

• mätplats 3 - fluidistor

• mätplats 3 - mekanisk
80 • mätplats 3 - induktiv

X mätplats 4

60 •
•

40

•
•

20 • • X
•

~
X•X • ~

~• • • •O
O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Mätningnr:

Fi~ur 22: Respektive debiteringsflödesmätares visade flödeshastighet relativt
dess maximalt tillåtna flödehastighet, sorterade i storleksordning.

Figure 22: The billing meters measuredflow rate related to their respective
maximum allowedflow velocity, sorted in order ofmagnitude.
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Vi ser i figur 22, att mätarna på mätplats 1 & 2 arbetar mycket långt ner i sitt
specificerade arbetsområde. Deras högsta uppmätta flöde ligger kring gränsflödet
(som är 4-5 % av maxflödet beroende på mätartyp), och de lägsta flödes
hastigheterna ligger under mätarnas tillåtna minflöde. Mätarna på mätplats 3 är ej
debiteringsmätare, utan tre mätare placerades i serie i en bypass-slinga, På
mätplats 4 sitter en ganska stor mätare, och den ligger något högre i arbets
område, med ett uppmätt maximum kring 25 % av specificerat maximalt flöde.

Vid studien av relativa flöde, måste vi ta hänsyn till att det har varit en ganska
mild vinter. Dessutom är relativa flödet ett medelflöde under en hel timme.
Mätningarna på sekundbas, visar att flödet kan vara högre korta tider. Exemplet
från mätplats 1 (figur 12) visar på flödestoppar i storleksordningen dubbla
medelflödet, medan mätplats 2 (figur 15) visar på flödestoppar i storleks
ordningen 30 %.

De debiteringsflödesmätare som har använts arbetar ofta långt ner i sina
respektive specificerade och tillåtna flödesområde. I dessa område fungerar
varken debiteringsmätarna eller de clamp-on mätare som använts, speciellt bra.
På ett par ställe kan man se att jämförelserna mellan debiteringsmätare och
clamp-on mätare fungerar ganska bra, t ex mätplats 4 och den mekaniska mätaren
på mätplats 3. Under vintern kom flödet upp även på mätplats 2, så pass högt att
man kan börja lita på mätningarna, men för att kunna uttala sig om hur
debiteringsmätarna driver eller försmutsas, så måste man mäta under fler år.

Mätningar har nu gjorts under cirka ett år. Clarnp-on mätare [Bl ger tillsynes
stabila mätvärde ganska långt under vad den är specificerad för, och det hade
varit intressant att ta hem de utplacerade rören och kalibrera mätaren och rören,
på samma sätt som gjorts med mätare [Al.

Mätningarna på de fyra mätplatserna har visat att debiteringsmätarna arbetar i
allmänhet vid låga flöden, ofta nära och under tillåtet minflöde. Dessutom har två
mätare med pulsutgång-problem identifierats.

Om man vill använda clamp-on utrustningen för att på-plats kalibrera en
godtycklig flödesmätare, då gäller det att man har tillgång till mycket raksträcka
och ett tunnväggigt slätt rör med väl kända geometrier, för att clamp-on mätarna
ska fungera tillfredsställande. Under dessa förutsättningar kan man troligen
identifiera debiteringsmätare som mäter fel med i storleksordningen 10% eller
mer, medan mindre avvikelser är mycket svåra att bestämma och säkerställa.
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