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1. DOELSTELLING 
 

Het doel van deze Meet- en testprocedures is om de algemene principes te 

beschrijven die toegepast worden door de Beheerder van de Opslaginstallatie op het 

meetstation van de Opslaginstallatie voor het meten van de hoeveelheden volumes 

Aardgas en energie en voor het bepalen van de meeste van de fysieke en chemische 

eigenschappen. Dit document beschrijft: 

- de gebruikte Meetapparatuur; 

- de controles en inspecties toegepast op de Meetapparatuur; 

- de onzekerheid van de meting. 
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2. DEFINITIES EN AFKORTINGEN 
 

In deze Meet- en testprocedures, tenzij de context anders vereist: 

 

 “Gas Volume Conversie Instrument” – betekent het mechanische of elektronische 

instrument dat de volume toenames berekent, integreert en aanduidt, 

zoals gemeten door een Gas Volume Meter onder referentiecondities 

(atmosferische of normale druk Pn = 1,01325 bar; normale 

temperatuur Tn = 273,15 K, Zn), met als input het onder 

meetomstandigheden door de Gas Volume Meter gemeten volume, en 

andere eigenschappen zoals gas temperatuur, gas druk en de 

samendrukbaarheid coëfficiënt (als compensatie voor de afwijking 

van de ideale gaswet). 

“Gas Volume Meter” of “Meter”
 
– betekent het meetinstrument dat het gasvolume 

bepaalt dat door de leiding stroomt waarin het geïnstalleerd is.  

"Kalibratie" 
(a) – betekent de activiteit die, onder bepaalde voorwaarden, in een 

eerste fase, een verband legt tussen de hoeveelheidwaarden met meet-

onzekerheden geleverd door meetnormen en overeenstemmende 

aanwijzingen met geassocieerde meetonzekerheden en, in een tweede 

fase, deze informatie gebruikt om een verband te leggen om uit een 

aanwijzing een meetresultaat te verkrijgen. 

 “Inspectie”
 
– betekent het onderzoek van een Meetinstrument om zich te verzekeren 

van één of meerdere van de volgende punten: 

(i) geldigheid van het keurmerk en/of het certificaat; 

(ii) geen enkel zegelmerk is beschadigd; 

(iii) na de Verificatie werd het instrument niet ingrijpend 

aangepast; en, 

(iv) overschrijden de fouten de Maximaal Toelaatbare Fouten in- 

dienst niet. 

Inspectie van een Meetinstrument mag enkel plaatsvinden na 

Verificatie. Voor de Beheerder van de Opslaginstallatie kan de 

Inspectie van een Meetinstrument de Verificatie omvatten.  

  

                                                           
a
 International Vocabulary of Basic and General Terms in Metrology – OIML 2008 
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“Maximaal Toelaatbare Fouten” (MPE) 
(a) 

– betekent de uiterste waarde van 

meetfout, ten opzichte van een gekende referentie hoeveelheidwaarde, 

toegelaten door specificaties of regelingen voor een gegeven meting, 

meetinstrument of meetsysteem. 

In overeenstemming met de specificaties beschreven in dit document, 

wordt een instrument als conform beschouwd wanneer het verschil ten 

opzichte van de referentie (standaard of ander apparaat) kleiner is 

dan de MPE gedefinieerd in de tabel. Deze waarden houden verband 

met de metrologische eigenschappen en ervaringen van het 

instrument en met de operationele criteria.  

“Te Meten” 
(a) 

– betekent de hoeveelheid die gemeten moet worden.  

“Meetapparatuur” – betekent alle uitrustingen, pijpleidingen, toestellen, 

instrumenten, Meters, installaties, behuizingen, apparaten en 

materialen nodig om de hoeveelheden Aardgas te meten. Deze term is 

van toepassing op elk component van het Meetstation.  

"Meetstation" – betekent een station dat minstens bestaat uit de een Gas Volume 

Meter, een Gas Volume Conversie Instrument, een precisie 

manometer en een precisie thermometer, alsook de toestellen vereist 

voor registratie. 

"Metrologisch Onderhoud"
 
– betekent de Verificatie en Inspectie, uitgevoerd op 

basis van werkinstructies, die toegepast worden op de Meetapparatuur 

om de conformiteit na te gaan van de installatie met de geldende 

(metrologische) wetgeving, codes & normen, voorschriften van de 

fabrikant en andere bepalingen zoals beschreven in deze Meet- en 

testprocedures. 

"Metrologische Controle"
 

– betekent de Verificatie en Inspectie die worden 

toegepast op de Meetapparatuur en waarborgt de betrouwbaarheid en 

continuïteit van de metingen. In een Meetstation wordt een 

onderscheid gemaakt tussen twee soorten Metrologische Controles: 

Offline Metrologische Controle en Online Metrologische Controle. 

“Offline Metrologische Controle” omvat: 

(i) de dagelijkse visuele Verificatie van de station listing om 

mogelijke fouten in het Meettoestel op te sporen; en, 

(ii) de dagelijkse vergelijking tussen de hoeveelheden van beide 

Meetstations in serie. 

“Online Metrologische Controle” wordt voortdurend gedaan door de WattMan. Een 

meting wordt niet in aanmerking genomen als deze nog niet volledig 

gevalideerd werd door de automatische test. De gedetailleerde Online 

Controle procedures beheerd door de software en de impact op het 

meetproces (alarmen, vervangwaarden, enz.) worden weergegeven in 

de software sectie. 
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“Pm Punt (Pr Punt)”
 
– is het tapping punt voor drukmeting dat is aangebracht om 

statische druk te meten die overeenstemt met de statische druk onder 

meetcondities, zoals bepaald in EN 12261. 

“Telegemeten hoeveelheid, waarde of informatie” – is elke hoeveelheid, waarde 

of informatie die wordt opgetekend en doorgegeven door middel van 

een Telemetingssysteem (TLM), zonder verdere verificatie 

(Metrologische Controle) of validatie. De term “Telemeting” wordt 

dienovereenkomstig gebruikt. 

“Validatie” 
(a)

 – betekent de verificatie, waarbij de opgegeven vereisten geschikt zijn 

voor een beoogd doel. 

“Verificatie” 
(a)

 – betekent het leveren van objectief bewijs dat een bepaald item 

voldoet aan bepaalde vereisten. 

De bedoeling van de Verificatie bestaat erin de werkinstructies toe te 

passen om te controleren dat het meetinstrument binnen de opgegeven 

toleranties werkt door een of meer metingen automatisch of manueel 

te vergelijken met de overeenkomstige referentiewaarden, of door 

soortgelijke metingen van autonome meetinstrumenten automatisch 

met elkaar te vergelijken. 

 “WattMan”
 
– is een energie meetsysteem op het net van de Beheerder van de 

Opslaginstallatie met inbegrip van de volgende specifieke kenmerken: 

(i) het is aangesloten op één tot vier gas chromatogra(a)f(en);  

(ii) het is in staat om meerdere automatische (online) functies voor 

Metrologische Controle uit te voeren; en 

(iii) het is aangesloten op één tot acht meetlijn(en).  

2.1. Eenheden 

In deze Meet- en testprocedures worden de volgende eenheden op de volgende 

manier afgekort: 

(i) Volume:  m³  

(ii) Debiet:  m
3
/h  

(iii) Energie*:  J en zijn meervouden; kJ, GJ, TJ 

(iv) (Absolute) druk:  bar(a) 

(v) Overdruk: barg  

(vi) Temperatuur:  K of °C (waarbij het symbool "T" betekent dat de 

temperatuur wordt uitgedrukt in K en "t" betekent 

dat deze uitgedrukt wordt in °C) 

(vii) Normale Densiteit: kg/m³ (n)  

(viii) Calorische Bovenwaarde:  kJ/m³ (n)  

(ix) Wobbe index:  kJ/m³ (n)  

(x) Referentie volume:  m³ (n)  

(xi) Referentie debiet:  m³ (n)/h  

(xii) Energie debiet: GJ/h 

*In onze energiemeetsystemen, wordt de energie ook weergegeven in kWh of MWh. 
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3. ALGEMENE BESCHRIJVING MEETSTATION 

3.1. Meten van Aardgashoeveelheden 
 

De gemeten hoeveelheid Aardgas wordt uitgedrukt op basis van de geleverde energie 

(in GJ of kWh). Deze waarde wordt berekend door het geleverde volume (uitgedrukt 

in normaal kubieke meter, m³(n)) te vermenigvuldigen met de Calorische 

Bovenwaarde (GCV) van het Aardgas. 

De meettechnieken werden geselecteerd om ervoor te zorgen dat de Meetapparatuur 

gedurende een zeer lange tijd, en zelfs meerdere jaren, binnen de gedefinieerde 

tolerantie werkt. 

3.2. Bepaling van de Volumes 

 

Om het in m³(n) uitgedrukte volume te bepalen, worden alle actieve meetlijnen 

uitgerust met de volgende toestellen: 

 Een Gas Volume Meter die het “brutovolume” (Vb) meet, i.e. het volume 

onder operating Gasdruk (P) en temperatuur (T). 

 Druk- en temperatuursensoren, die de operating Gas druk (P) op het Pm Punt 

in de Gas Volume Meter en de temperatuur (T) net achter de Gas Volume 

Meter meten. 

 Gas chromatografen die de eigenschappen van het gas bepalen. De 

geanalyseerde gascomponenten zijn de verzadigde koolwaterstoffen van 

methaan tot pentaan, koolstofdioxide en stikstof (voornaamste bestanddelen). 

C6+ wordt afzonderlijk bepaald (zie § 8.2.2). 

 Eén of twee Gas Volume Conversie Instrumenten voor het berekenen van het 

volume, uitgedrukt in m³(n), op basis van de ontvangen gegevens (Vb, P, T & 

Z) en overeenkomstig de “niet ideale gaswet” aangepast voor Aardgas, en 

met toepassing van de volgende formule:  
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Vn  is het volume aan basisvoorwaarden Pn & Tn (m³(n)) 

Vb  is het volume aan lijnvoorwaarden P & T (m³) 

P  is de absolute druk in de Gas Volume Meter, gemeten aan het Pm 

Punt (bar) 

 Pn  = 1,01325 bar 

 T   is de temperatuur aan de Gas Volume Meter (Kelvin) 

 Tn  = 273,15 Kelvin 

 Z   is de samendrukbaarheid coëfficiënt bij P& T 

 Zn   is de samendrukbaarheid coëfficiënt bij Pn & Tn 
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3.3. Bepaling van de energie 
     

 



n

i

ii GCVnVW
1

)(  

V(n) is het volume aan Basiscondities (m³(n)) 

GCV  is de calorische bovenwaarde (kJ/m³(n)), berekend aan 25°C uit de 

gassamenstelling, bepaald door online gas chromatografen met ISO 6976-

1995. 
 

3.4. Schematische weergave van een Meetstation 

3.4.1. Architectuur van de WattMan 
 

 
  (indicatief schema van huidig Meetsysteem).  
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4. ONZEKERHEID VAN DE METINGEN 

4.1. PRINCIPE 

 

De uitgebreide onzekerheid werd bepaald in overeenstemming met de "Guide to the 

Expression of Uncertainty in Measurement" (GUM) en de ISO normen. De 

uitgebreide onzekerheid stemt overeen met een dekkingswaarschijnlijkheid van 

ongeveer 95% (k=2). 

4.2. Onzekerheid per component 

4.2.1. Onzekerheid op brutovolume 
 

 

  

 

De nauwkeurigheid van een Gas Volume Meter in een meetveld hangt af van 

verschillende componenten. Om deze effecten te beperken, worden de Meter en een 

standaard 10D stroomopwaartse leiding inclusief één flow straightener samen op 

druk gekalibreerd in de buurt van de veldomstandigheden. Omdat de Meter 

geïsoleerd is van het specifieke debietprofiel en het mogelijke kolkingseffect van de 

straightener, kan de omgeving van de Meter tijdens de Kalibratie en op het terrein als 

identiek beschouwd worden. 

4.2.2. Onzekerheid op Druk 
 

   

 
 

De drift-on respons factor tijdens 1 jaar (21,6 mbar) is gebaseerd op een statistische 

studie van een representatief aantal zenders. 

Hoeveelheid Eenheden Waarde Type van 

distributie

Standaard 

Onzekerheid

Sensitiviteit 

coëfficiënt

Bijdrage tot de 

Standaard Onzekerheid

Raw volume m3 5000.00

Kalibratie Onzekerheid m3 - normaal 4.75 1.00 4.75

Reproduceerbaarheid van de turbine normaal 2.50 1.00 2.50

Veldomstandigheden m3 - normaal 2.50 1.00 2.50

Raw volume m3 5000.00 5.92

Uitgebreide Onzekerheid op raw volume m3 11.843

Relatieve uitgebreide Onzekerheid % 0.237

Hoeveelheid Eenheden Waarde Type van 

distributie

Standaard 

Onzekerheid

Sensitiviteit 

coëfficiënt

Bijdrage tot de 

Standaard Onzekerheid

Druk en Kalibratie Onzekerheid bar 70.000 normaal 0.0018 1.00 0.0018

Onzekerheid als gevolg v/d resolutie (14 bits) bar - rechthoekig 0.0028 1.00 0.0028

Drift-on respons factor gedurende 1 jaar bar - normaal 0.0216 1.00 0.0216

Raw volume bar 70.000 0.0219

Uitgebreide Onzekerheid op raw volume bar 0.044

Relatieve uitgebreide Onzekerheid % 0.06
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4.2.3. Onzekerheid op Temperatuur 
 

 

 
 

De onzekerheden te wijten aan de installatie worden beschreven in de norm EN-IEC-

751. 
 

4.2.4. Onzekerheid op PCS/K 
 

  
 

Resulterend uit dezelfde meettoestellen (GC), is het belangrijk om de onzekerheid 

van PCS en K samen te beschouwen. 
 

 

 

Hoeveelheid Eenheden Waarde Type van 

distributie

Standaard 

Onzekerheid

Sensitiviteit 

coëfficiënt

Bijdrage tot de 

Standaard Onzekerheid

Kalibratie Onzekerheid °C 10.000 normaal 0.0100 1.00 0.0100

Onzekerheid als gevolg v/d resolutie (14 bits) °C - rechthoekig 0.0016 1.00 0.0016

Drift-on respons factor gedurende 1 jaar °C - normaal 0.0500 1.00 0.0500

Onzekerheid als gevolg de installatie °C - normaal 0.0500 1.00 0.0500

Raw volume K 283.150 0.0714

Uitgebreide Onzekerheid op raw volume K 0.143

Relatieve uitgebreide Onzekerheid % 0.05

Hoeveelheid Eenheden Waarde Type van 

distributie

Standaard 

Onzekerheid

Sensitiviteit 

coëfficiënt

Bijdrage tot de 

Standaard Onzekerheid

Druk bar 70.989 normaal 0.022 130.91 2.861

Temperatuur K 283.15 normaal 0.07 -148.70 -10.622

N2 mole % 2.354 normaal 0.0117 -150.84 -1.768

CO2 mole % 1.137 normaal 0.0066 130.30 0.859

CH4 mole % 89.452 normaal 0.0357 486.84 16.567

C2 mole % 5.209 normaal 0.0326 1087.54 35.503

C3 mole % 1.257 normaal 0.0053 1606.35 8.532

iC4 mole % 0.170 normaal 0.0012 2608.29 3.093

nC4 mole % 0.230 normaal 0.0014 2338.71 3.256

iC5 mole % 0.054 normaal 0.0004 1913.82 0.721

nC5 mole % 0.047 normaal 0.0003 3442.62 0.979

C5+ mole % 0.067 normaal 0.0063 4007.02 25.244

O2 mole % 0.000 normaal 0.0000 0.000

He mole % 0.023 normaal 0.0015 0.00 0.000

Methedologie AGA 8 KJ normaal 24.88 1.00 24.877

Berekeningsmethode ISO-6976 KJ normaal 12.4386 1.00 12.439

Onzekerheid v/d basis data uit ISO-6976 KJ normaal 3.7316 1.00 3.732

PCS/K KJ 49754 56

Uitgebreide Onzekerheid op raw volume KJ 113

Relatieve uitgebreide Onzekerheid % 0.227
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4.3. Onzekerheid van een volledig station 

4.3.1. Onzekerheid op Energie 
 

 
 

Een statistische studie bij een representatief aantal meetlijnen en met willekeurig 

gekalibreerde turbinemeters gedurende zes jaar na de harmonisatie van de Europese 

kubieke meter Gas wees uit dat het merendeel van de Kalibratie onzekerheid niet 

systematisch is. Onzekerheid te wijten aan grote volumes van elke meter kunnen dus 

als statistisch onafhankelijk beschouwd worden. 

Hoeveelheid Eenheden Waarde Type van 

distributie

Standaard 

Onzekerheid

Sensitiviteit 

coëfficiënt

Bijdrage tot de 

Standaard Onzekerheid

Druk bar 70.989 normaal 0.022 4760.34 104

Temperatuur K 283.15 normaal 0.07 -1193.47 -85

Raw volume m3 5000.00 normaal 5.92 67.59 400

V*(Tn/T)*(P/Pn) m3 337931 422

Uitgebreide Onzekerheid op V*(Tn/T)*(P/Pn) m3 844

Relatieve uitgebreide Onzekerheid op V*(Tn/T)*(P/Pn) % 0.250

Hoeveelheid Eenheden Waarde Type van 

distributie

Standaard 

Onzekerheid

Sensitiviteit 

coëfficiënt

Bijdrage tot de 

Standaard Onzekerheid

Lijn 1 : V*(Tn/T)*(P/Pn) m3 337931 normaal 422.20 49754.47 21006295

Lijn 2 : V*(Tn/T)*(P/Pn) m3 337931 normaal 422.20 49754.47 21006295

Lijn 3 : V*(Tn/T)*(P/Pn) m3 337931 normaal 422.20 49754.47 21006295

Lijn 4 : V*(Tn/T)*(P/Pn) m3

Lijn 5 : V*(Tn/T)*(P/Pn) m3

PCS/K KJ/m3 49754 normaal 56.3829 1013794 57160623

Totale Energie MJ 50440781 67757878

Uitgebreide Onzekerheid op V*(Tn/T)*(P/Pn) MJ 135516

Relatieve uitgebreide Onzekerheid op V*(Tn/T)*(P/Pn) % 0.269

Systeem A

Eén Systeem met verschillende lijnen
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4.4. Metrologisch Onderhoud 
 

Meetinstrumenten Metrologisch Onderhoud 

Kalibratie, Verificatie & Inspectie Onzekerheid MPE / Drempel Frequentie 

Gas Volume Meter Primaire (her)Kalibratie § 5.2.1 ≤0.20 % 1% - 0.4% 10 jaar 

Procedure voor het aflezen van de turbine index 
§ 5.2.2. 

/ 3 lage frequentie vs 
hoge frequentie 

Maandelijks 

Procedure voor het inspecteren van de Gas 
Volume Meter § 5.2.4. 

/ / Twijfelachtige werking 

Lijndruk transmitter Primaire Kalibratie § 6.2.1 0.005 % / In dienst gesteld 

Inspectie en Verificatie ter plaatse § 6.2.2 / 0.3 % Jaarlijks 

Temperatuur transmitter Primaire Kalibratie § 7.2.1 0,01 °C / In dienst gesteld 

Inspectie en Verificatie ter plaatse § 7.2.2 / 0,5°C Jaarlijks 

Gas chromatograaf Primaire Kalibratie § 8.2.1 0.15 %(
b

)  / Jaarlijks 

 
 

4.5. Correcties 
 

Meetinstrumenten Correctie MPE 

Gas Volume Meter Correctie van de Volume meting, § 10.2 0.4 % 

Lijndruk transmitter Correctie van P, T, Z, , § 10.1 0.2 % 

Temperatuur transmitter Correctie van P, T, Z, , § 10.1 0.2 % 

Algemeen station op volume & 
energie 

Correctie van P, T, Z, , § 10.1 0.2 % 

Gas chromatograaf Correctie van P, T, Z, , § 10.1 0.2 % 

 
 
 
 

                                                           
b % = nauwkeurigheid op de leeswaarde in het werkbereik, gerelateerd aan de calorische bovenwaarde  
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5. VOLUME METERS 

5.1. Algemene beschrijving 

5.1.1. Beschrijving van het materiaal 

Turbinemeter volgens EN-12261 of ultrasone meter volgens ISO 17089-1. 

5.1.2. Herhaalbaarheid 

≤0.1%. 

5.2. Metrologisch Onderhoud 

5.2.1. Primaire (her)Kalibratie 

5.2.1.1. Onderwerp 

Deze procedure beschrijft de Metrologische Kalibratie van een Gas Volume Meter. 

5.2.1.2. Activiteiten 

 Vervang de volumemeter. 

 Voer een "as found" Kalibratie uit om de toestand van de gedemonteerde 

volumemeter te controleren. 

 Laat een volledige Inspectie uitvoeren door de fabrikant of een erkend atelier. 

Versleten onderdelen en onderdelen vatbaar voor slijtage dienen vervangen te 

worden. 

 Herkalibreer de Volumemeter volgens EN-12261 (turbinemeter) of ISO 

17089-1 (ultrasone meter). De Kalibratie onder hoge druk wordt uitgevoerd 

door een erkende (ISO 17025) Kalibratiefaciliteit die de traceerbaarheid van 

de meting volgens de Europese geharmoniseerde kubieke meter aardgas 

behoudt (LNE, NMI, PTB – Westerbork, TransCanada Calibrations, ...), 

aangesteld door de Beheerder van de Opslaginstallatie naar eigen oordeel. 

 Op basis van het Kalibratie certificaat moet de linearisatie in de computer 

worden toegepast. 

5.2.1.3. Frequentie 

10 jaar. 

5.2.1.4. MPE 

1% (maximale afwijking tussen de as found Kalibratie uitgevoerd bij atmosferische 

druk en de vorige Kalibratie). 
 

0,4% (maximale afwijking tussen de as found Kalibratie uitgevoerd bij min. 8 barg, 

en de vorige Kalibratie). 

5.2.1.5. Onzekerheid 

≤0.20 %. 
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5.2.1.6. Classificatie van de resultaten 

 Stel een rapport op met een lijst van de bevindingen en een lijst van de 

vervangen onderdelen. 

 Archiveer het rapport. 

5.2.2. Procedure voor het aflezen van de turbine index 

5.2.2.1. Onderwerp 

Deze procedure controleert of, voor alle lijnen, de hoge frequentie- en lage frequentie 

waarden die door de WattMan geregistreerd werden, overeenstemmen met de 

totalisator van de Meter. 

5.2.2.2. Activiteiten 

 Stel simultaan een overzicht op van de hoge frequentie- en lage frequentie 

index samen met die van de totalisators van alle lijnen. 

 Bereken het verschil in vergelijking met de index van de vorige aflezing en 

controleer de conformiteit. 

 Indien er zich verschillen voordoen tussen de indexen, de hoge frequentie- en 

lage frequentie waarden, moet onderzocht worden waar dit verschil vandaan 

komt. 

5.2.2.3. Frequentie 

Elke maand voor elke turbine. 

5.2.2.4. Classificatie van de resultaten 

 Stel een rapport op met de meetresultaten. 

 Archiveer het rapport. 

5.2.3. Procedure voor het smeren van de turbine 

5.2.3.1. Onderwerp 

Deze procedure is bedoeld om de periodieke smering te verzekeren van de lagers van 

de meters volgens de voorschriften van de fabrikant. 

5.2.3.2. Activiteiten 

 Bereid de smeerpomp voor met olie zoals aanbevolen door de fabrikant. 

 Sluit de pomp aan op de olie injectoren van de meter in werking. 

 Injecteer de aanbevolen hoeveelheid olie. 

 Koppel de pomp los van de olie injectoren van de meter en vul het specifieke 

rapport in. 

5.2.3.3. Frequentie 

Volgens de aanbevelingen van de fabrikant. 

5.2.3.4. Classificatie van de resultaten 

 Stel een smeerrapport op. 

 Archiveer het rapport. 
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5.2.4. Procedure voor het inspecteren van de Gas Volume Meter 

5.2.4.1. Onderwerp 

Deze procedure beschrijft de visuele inspectie van de volumemeter wanneer er 

twijfels rijzen over de toestand ervan. 

5.2.4.2. Activiteiten 

Inspectie: 

Onderzoek van het meetinstrument om het volgende na te gaan: 

 Geldigheid van het keurmerk en/of certificaat 

 Geen enkel zegelmerk is beschadigd 

 Er geen ingrijpende aanpassing werd gedaan op het instrument 

 De mobiele constanten van het Kalibratie certificaat correct werden 

ingevoerd in de WattMan. 
 

De lijn buiten werking stellen: 

 Start een lijn als stand-by (indien noodzakelijk) 

 Stop, isoleer en reduceer de lijndruk tot atmosferische druk voor de 

Verificatie 

 Demonteer en reinig alle componenten van de lijn indien noodzakelijk 

(kegelfilter, debietregelaar, ...) 

 Verwijder de Meter. 
 

Onderzoek: 

 Visueel onderzoek van de Meter (indien noodzakelijk moet de Meter 

schoongemaakt worden). Indien de meter geen visuele fouten vertoont, wordt 

deze conform verklaard. Indien wel visuele fouten worden gevonden, dan 

wordt de Meter vervangen door een reserve Meter en daarna onderworpen 

aan een controle Kalibratie, onderhoud en metrologische Kalibratie (zie 

§5.2.1, Primaire (her)Kalibratie). 
 

Opnieuw monteren: 

 Monteer de meetlijn opnieuw.  

5.2.4.3. Frequentie 

Indien er twijfel bestaat over de correcte werking van de Meter. 

5.2.4.4. Classificatie van de resultaten 

 Stel een rapport op. 

 Archiveer het rapport. 
 

6. HOGEDRUKTRANSMITTERS 

6.1. Algemene beschrijving 

6.1.1. Beschrijving van het materiaal 

Rosemount type 3051 CG5, Yokogawa type eja 310 of equivalent. 

Bereik transmitter: 0-138 barg of 0-100 bar(a) 
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Geïnstalleerd bereik: 0 - 90 barg of 0-100 bar(a) (4-20 mA) 

Gekalibreerd bereik: 40 - 90 barg of 40-90 bar(a) 

6.1.2. Resolutie 

14 bits of beter.  

6.2. Metrologisch Onderhoud 

6.2.1. Primaire Kalibratie 

6.2.1.1. Onderwerp 

De primaire Kalibratie van elke transmitter gebeurt in het centrale laboratorium aan 

de hand van een automatische referentie drukgenerator van Desgranges & Huot en 

Barometer Rosemount. De digitale output van de transductor wordt gebruikt om de 

afwijking met de referentiewaarde te bepalen.  

6.2.1.2. Activiteiten 

Een willekeurige druk tussen 40 en 90 barg wordt gegenereerd in stappen van 2,5 

bar. De Kalibratie wordt gebruikt om een polynomiale curve van de 2de rang te 

bepalen met de paren "druk, afwijking":  

6.2.1.3. Frequentie 

In dienst gesteld 

6.2.1.4. Standaard voor primaire Kalibratie 

Weegschaal bruto gewicht: 

DH Budenberg, klasse S2, type 50.000-II. 

Maximale onzekerheid: 0,005 %. 

Barometer: 

Rosemount type 1201 F1. 

Maximale onzekerheid: 0.05 %. 

6.2.1.5. Voorbeeld Kalibratie fiche 

Een voorbeeld van de Kalibratie fiche vindt u in Bijlage A. 

6.2.2. Inspectie en Verificatie ter plaatse 

6.2.2.1. Onderwerp 

Deze procedure is van toepassing op druksensoren en controleert de lineariteit en de 

conformiteit met de vereisten (MPE). 

6.2.2.2. Activiteiten 

 

Inspectie: 

Onderzoek van het meetinstrument om het volgende na te gaan: 

 Geldigheid van het keurmerk en/of certificaat 

 Geen enkel zegelmerk is beschadigd (indien aanwezig) 
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 Er geen ingrijpende aanpassing werd gedaan op het instrument 

 De mobiele Constanten van het Kalibratie certificaat werden correct 

ingevoerd in de MEASUr-W. 
 

Verificatie 

 Stel de standaardweegschaal in werking. 

 Sluit de standaardweegschaal aan op de sensor in werking 

 Neem de waarden van de debietcomputer en die van de standaardweegschaal 

 Bereken de verschillen 

 Indien het verschil groter is dan de MPE, dan is het toestel niet conform. Het 

moet dan hersteld of vervangen worden. 

 Ontkoppel de standaardweegschaal van de invoerlijn. 
 

6.2.2.3. Frequentie 

Jaarlijks voor elke transmitter.  

6.2.2.4. MPE 

0.3%. 

6.2.2.5. Standaard voor verificatie op het terrein 

Onzekerheid ≤ 0,01% FS + 0,025%. 

6.2.2.6. Classificatie van de resultaten 

 Stel een rapport op met de meetresultaten. 

 Archiveer het rapport. 
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7. TEMPERATUUR SENSOR 

7.1. Algemene beschrijving 

7.1.1. Beschrijving van het materiaal 

Transmitter Degussa of Rosemount type 3144P of equivalent. 

Bereik transmitter: -10 / 35°C 

Geïnstalleerd bereik: -10 / 35°C 

Gekalibreerd bereik: -10 / 35°C 

7.1.2. Nauwkeurigheid 

0,01°C. 

7.2. Metrologisch Onderhoud 

7.2.1. Primaire Kalibratie 

7.2.1.1. Onderwerp 

De primaire Kalibratie van elke transmitter gebeurt in het centrale labo. 

7.2.1.2. Activiteiten 

De primaire Kalibratie van elke transmitter gebeurt in het centrale labo. De output 

van de transductor wordt gebruikt om de afwijking met de referentiewaarde te 

bepalen. De Kalibratie wordt gebruikt om een polynomiale curve van de 2de rang te 

bepalen met de paren "temperatuur, afwijking": 

7.2.1.3. Frequentie 

In dienst gesteld. 

7.2.1.4. Standaard voor primaire Kalibratie 

Een weerstand Tinsley 25  Referentie, traceerbaar naar NMi (Nederlands 

Meetinstituut) samen met een overbrugging voor het meten van de weerstand van 10-

6. Nauwkeurigheid: beter dan 0,01°C 

De temperaturen worden berekend volgens de ITS-90-aanbevelingen. 

7.2.1.5. Voorbeeld Kalibratiefiche 

Een voorbeeld van de Kalibratie fiche vindt u in Bijlage B: Indicatief voorbeeld van 

een Kalibratie certificaat voor een temperatuur transmitter. 
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7.2.2. Inspectie en Verificatie ter plaatse 

7.2.2.1. Onderwerp 

Deze procedure is van toepassing op temperatuursensoren. De procedure controleert 

de correlatie van de waarden gegeven door een temperatuur sensor en een standaard 

thermometer. Deze procedure wordt toegepast op een lijn die bij voorkeur in werking 

is.  

De kenmerken van Pt 100 platina sensoren zijn, in beginsel, erg stabiel. Als gevolg 

hiervan en dankzij het systematische gebruik van dubbele elementen is het niet 

noodzakelijk om frequent een Metrologische Verificatie uit te voeren. 

7.2.2.2. Activiteiten 

 

Inspectie: 

Onderzoek van het meetinstrument om het volgende na te gaan: 

 geldigheid van het keurmerk en/of certificaat 

 geen enkel zegelmerk is beschadigd 

 er geen ingrijpende aanpassing werd gedaan op het instrument 

 de mobiele Constanten van het Kalibratie certificaat correct werden 

ingevoerd in de WattMan. 
 

Verificatie: 

 Plaats een standaard thermometer in een huls dicht bij het meetpunt van de 

temperatuur 

 Wacht 5 minuten op stabilisatie 

 Registreer en vergelijk de waarden gegeven door de WattMan en de 

standaardthermometer 

 Indien het verschil tussen de sensor en de thermometer groter is dan de MPE, 

dan is de sensor niet conform en moet hij vervangen worden. 

7.2.2.3. Frequentie 

Jaarlijks voor elke transmitter. 

7.2.2.4. MPE 

0,5°C. 

7.2.2.5. Standaardthermometer 

Onzekerheid en resolutie ≤ 0,1 °C. 

7.2.2.6. Classificatie van de resultaten 

 Stel een rapport op met de meetresultaten. 

 Archiveer het rapport. 
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8. CHROMATOGRAAF 

8.1. Algemene beschrijving 

8.1.1. Beschrijving van het materiaal 

 Micro GC Agilent of equivalent 

 PC-interface voor integratie. 

8.2. Metrologisch Onderhoud 

8.2.1. Primaire Kalibratie 

8.2.1.1. Onderwerp 

Deze procedure wordt uitgevoerd om de respons factoren van een chromatografisch 

analyseertoestel in te stellen. Deze procedure is gebaseerd op werkend standaard gas 

voorbereid door gravimetrische analyse, waarvan de samenstelling gekend is, 

getraceerd kan worden en gecertificeerd werd. 

8.2.1.2. Activiteiten 

 Schakel de chromatograaf in „CONTROL PHASE‟ modus, en wacht tot de 

analyse in uitvoering is beëindigd. Na deze actie wordt de chromatograaf niet 

langer voor de meetbewerkingen gebruikt. 

 Koppel het apparaat los van de aardgasinvoer. 

 Stel het apparaat bloot aan standaardgas. Ontlucht het standaard gas circuit 3 

maal. 

 Pas de gasoutput aan de nominale waarde aan. 

 Voer het vereiste aantal opeenvolgende analyses uit met het werkende 

standaard gas, en zorg ervoor dat u de circulatie van het standaardgas tussen 2 

analyses door niet onderbreekt. 

 Negeer de eerste en eventuele volgende analyses als blijkt uit de stikstof 

respons dat de zuivering van het gas invoercircuit onvolmaakt was. Behoud 

minstens 10 opeenvolgende geldige analyses waarbij de stikstofniveaus 

gestabiliseerd moeten zijn. 

 Bereken de nieuwe absolute responsfactoren (oppervlakte concentratie ratio) 

op basis van het gemiddelde van de behouden analysewaarden. 

 Registreer de nieuwe responsfactoren in de programma‟s van de persoonlijke 

computer en de chromatograaf. 

 Toepassing van de Verificatieprocedure met chromatograaf. 

 Isoleer de standaard gasinvoer. 

 Sluit de aardgasinvoer opnieuw aan. 

 Meet en regel de uitvoer van aardgas af. 

 Wacht 5 minuten. 

 Verklaar de chromatograaf "IN WERKING". 

8.2.1.3. Standaard 

Het Kalibratie gas is een gravimetrisch voorbereide werk norm afkomstig van een 
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erkend ISO 17025-labo. 

8.2.1.4. Frequentie 

Jaarlijks voor elke chromatograaf. 

8.2.1.5. Voorbeeld Kalibratiefiche 

Een voorbeeld van de Kalibratiefiche vindt u in Bijlage E: Indicatief voorbeeld van 

een Kalibratie rapport van een GC. 

8.2.2.  Bepaling van C6+ en He 

8.2.2.1. Onderwerp 

Deze procedure wordt gebruikt om het gehalte C6+ en He in het Aardgas te bepalen. 

Deze parameters worden niet rechtstreeks gemeten en worden bijgevolg geschat door 

de WattMan. De procedure bepaalt de schattingsfactoren op basis van een 

uitgebreidere laboratoriumanalyse. 

8.2.2.2. Activiteiten 

Steekproeven nemen 

 Een gas steekproef dat representatief is voor het gas dat door het 

station stroomt wordt zorgvuldig afgenomen, i.e. van een lijn in 

werking of een gemeenschappelijk verzamelleiding. 
  

Laboratoriumanalyse van de steekproef 

 Bepaal het gehalte koolwaterstoffen, stikstof, zuurstof, koolstof-

dioxide en helium aan de hand van een laboratoriumanalyse zoals 

vermeld in het rapport: 

 Bereken het gewogen gemiddelde van de GCV voor C6+. 

 Bepaal k = de ratio in mole % van C6+ en (iC5+nC5). 

 Bepaal de ratio in mole % van He en de som van andere 

componenten.  

 Bereken k‟ = (C6+ * GCV C6+) / (iC5 + nC5) / GCVWattMan 

(GCVWattMan = 198 000 kJ). 

 

Verandering van de waarden in de WattMan (alleen indien C6+ en He niet berekend 

worden door het neuronale netwerk). 

 Registreer de nieuwe percentagewaarde van het + He in WattMan op 

basis van de laboratoriumanalyse. 

 Registreer de nieuwe waarde van k' in de WattMan. 
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8.2.2.3. Frequentie 

Om de zes maanden. 

8.2.2.4. Classificatie van de resultaten 

 Stel een rapport op met de meetresultaten. 

 Archiveer het rapport. 
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9. WATTMAN 

9.1. Algemene beschrijving 

9.1.1. Beschrijving van het materiaal 

De lijst met materialen is onderworpen aan wijzigingen, naargelang nodig.  

9.1.1.1. Centrale Computer 

 Advantec met PC-processors Pentium 3 -1 GHz of equivalent 

 Interne harde schijf: SCSI 35Go 

 Externe harde schijf: SCSI 35 Go 

 Floppy 

 Besturingssysteem: Windows 2000. 

9.1.1.2. Eenheden voor data-acquisitie 

75000 serie B mainframe met voorpaneel E1301A + opt 908 rack montage kit + opt 

009  

E1326B intern geïnstalleerd, 

4-kanaals teller E1332A 

4-kanaals D/A omvormer E1328A 

16-kanaals relais mux E1345A 

16-kanaals C vorm relais E1364A 

Quad 8 bits Digital I/O E1330A  

De maximale opgegeven thermische compensatie van de relais bedraagt 5µV. 

9.2. Metrologisch Onderhoud – WattMan 

9.2.1. Primaire Inspectie 

Visuele inspectie en configuratietest. 

9.2.2. Metrologische computer procedure 

9.2.2.1. Onderwerp 

Er moet een procedure uitgevoerd worden om te controleren dat de relevante 

constante waarden en formules werden ingevoerd in de computersoftware en dat de 

debietberekening wordt uitgevoerd in overeenstemming met de geschikte norm. 

9.2.2.2. Activiteiten 

 Bij het begin van een uur, registreert u simultaan de timer index, de 

hoge frequentie en de lage frequentie. 

 Druk elk minuut een momentopname rapport af en registreer druk, 

temperatuur, K-ref en GCV. 

 Bij de start van het volgende uur registreert u simultaan de 

timerindex, de hoge frequentie en de lage frequentie. 

 Registreer bruto volume, het normale volume, druk, temperatuur, K-

ref, GCV en energie in het uurlijkse lijn rapport. 
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 Controleer dat het verschil tussen de maximale en minimale output 

tijdens het uur minder dan 5% bedraagt. Indien dat niet het geval is, 

moet u de procedure opnieuw starten. 

 Controleer de overeenstemming tussen het wiskundige gemiddelde 

van de waarden (P, T, K-ref, GCV) en de gewogen waarden van de 

uurwaarde. 

 Controleer de hoge frequentie timer, berekening van het bruto volume 

naar het normale volume met druk, K-ref, temperaturen en correctie 

curve van de Gas Volume Meter. Berekening van energie uit volume 

en GCV. 

 Vergelijk de analyses gegeven door de chromatografische integratoren 

en de computer log. 

 Bereken de calorische waarde, de densiteit en de samendrukbaarheid 

coëfficiënt aan de hand van een procedure los van de WattMan. Zorg 

ervoor dat u dezelfde normen gebruikt voor de berekening van de 

controles zoals deze gebruikt in WattMan. 

 Controleer de overeenstemming van de andere metingen van het 

apparaat met degenen uit WattMan. 

9.2.2.3. Frequentie 

De procedure wordt uitgevoerd na elke significante software wijziging. Voor een 

kleine software update worden de updates van systeem A en systeem B gespreid om 

de update te valideren via een vergelijking van de logs van de 2 systemen. 

9.2.2.4. MPE 

0.1 %. 

9.2.2.5. Classificatie van de resultaten 

 Stel een rapport op met de meetresultaten. 

 Archiveer het rapport. 
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10. CORRECTIE 

10.1. Correctie van P, T, Z, GCV 

- Indien een instrument niet-conform wordt bevonden, dan wordt een onderzoek 

gestart om na te gaan of het instrument door de software werd gedetecteerd en 

verworpen.  

 

- Indien het niet-conforme instrument niet door de software werd gedetecteerd, dan 

wordt een onderzoek gestart vanuit de historische waarden en registraties (lijst en 

procedures) om na te gaan wanneer het verschil zich heeft voorgedaan. 

Een correctie wordt toegepast wanneer de invloed van de fout van dit afzonderlijke 

instrument op de totale energie gemeten door het systeem boven de 0,2 % ligt. De 

correctie gebeurt op basis van de beste beschikbare gegevens. 
 

10.2. Correctie van de Volume meting 
 

- Indien de as found Kalibratie aanwees dat een Gas Volume Meter waarschijnlijk 

gaandeweg verschoven is naar de herberekeninglimiet, dan moet de meter in kwestie 

(indien mogelijk) opnieuw gekalibreerd worden vooraleer het onderhoud wordt 

uitgevoerd aan dezelfde druk als de vorige Kalibratie gebruikt voor het lineariseren.  

 

- Aan de hand van de resultaten van de twee Kalibraties (de oorspronkelijke en deze 

die net werd uitgevoerd) wordt de verschuiving van de Gas Volume Meter 

beoordeeld aan de hand van de volgende formules:  

     

(5*5%+10*10%+25*25%+40*40%+55*55%+70*70%+55*85%+40*10

0%)/(5+10+25+40+55+70+55+40) 

 

X% is het verschil tussen de twee laatste Kalibratie resultaten aan een debiet van 

X% van het bereik van de Meter en aan dezelfde druk. 

 

- De herberekeninglimiet van de Gas Volume Meter is 0,4%. De resultaten van de 

offline vergelijking van de lijn met de Gas Volume Meter worden onderzocht om na 

te gaan wanneer de Gas Volume Meter de limiet overschreed en een correctie wordt 

uitgevoerd vanaf dat moment tot de turbine buiten dienst is. Indien de periode 

onbekend is of er geen overeenstemming is, worden deze correcties toegepast over 

een termijn die zich uitstrekt over meer dan de helft van de hoeveelheden die sedert 

de laatste testdatum zijn verstreken. De correcties van de gemeten volumes zijn 

gebaseerd op de verschuiving van het overeenkomstig debiet. De correctie gebeurt 

op basis van de beste beschikbare gegevens en in onderlinge overeenstemming met 

de aangrenzende operator.  
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11. RANDAPPARATUUR 

11.1. Meetconsole(s) 
 

Kleuren TFT scherm. 

11.2. Station voor weergave op afstand 
 

Een periodiek bijgewerkte status van de metingen is beschikbaar op een specifieke 

seriële poort. Dat rapport kan lokaal op een scherm worden weergegeven of van op 

afstand via een modem. 

11.3. Digitale telemeting 
 

De status en de resultaten worden via een specifieke seriële poort opgevraagd en  

worden via een specifieke band van het privé telemeet systeem van de Beheerder van 

de Opslaginstallatie verzonden. 

11.4. Printer(s) 
 

De uur- en dagresultaten, statussen en gemiddelde waarden van alle metingen 

kunnen afgedrukt worden. Alle relevante dialogen met de operator en de mogelijke 

gebeurtenissen in het besturingssysteem kunnen op dezelfde printer worden 

weergegeven. 

11.5. Magnetische opslag apparatuur 
 

De uur- en dagresultaten en statussen worden bijgehouden op een harde schijf. 

De harde schijf houdt resultaten gedurende een jaar bij. 

De gedetailleerde inhoud van het log bestand wordt gegeven in de sectie software.  
 

11.6. Digitale codeurs 
 

Elster-Instromet S1 gemonteerd op de mechanische schacht van de totalisator of 

equivalent. 
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 ISO 6974-4 2000-04  Natural gas - Determination of composition with defined uncertainty by gas chromatography - Part 
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and on-line measuring system using two columns  

 ISO 6974-5 2000-04  Natural gas - Determination of composition with defined uncertainty by gas chromatography - Part 
5: Determination of nitrogen, carbon dioxide and C1 to C5 and C6+ hydrocarbons for a laboratory 
and on-line process application using three columns  

 ISO/FDIS 6974-6  Natural gas - Determination of composition with defined uncertainty by gas chromatography - Part 
6: Determination of hydrogen, helium, oxygen, nitrogen, carbon dioxide and C1 hydrocarbons to 
C8 using three capillary columns  

 ISO 6976 1995-12  Natural gas - Calculation of calorific value, density, relative density and Wobbe index from 
composition  

 

 ISO 7504 2001-11  Gas analysis – Vocabulary  
 

 ISO/TR 7871 1997-02  Cumulative sum charts - Guidance on quality control and data analysis using CUSUM techniques  
 

 ISO 9951 1993-12  Measurement of gas flow in closed conduits - Turbine Meters / T. Corr.1994-11  
 

 ISO 10715 1997-05  Natural gas - Sampling guidelines  
 

 ISO 10723 1995-12  Natural gas - Performance evaluation for on-line analytical systems  
 

 ISO 10790 1999-04  Measurement of fluid flow in closed conduits - Guidance to the selection, installation and use of 
Coriolis Meters (mass flow, density and volume flow measurements)  

 ISO 12213-1 1997-11  Natural gas - Calculation of compression factor - Part 1: Introduction and guidelines  
 

 ISO 12213-2 1997-11  Natural gas - Calculation of compression factor - Part 2: Calculation using a molar- composition 
analysis  

 

 ISO 12213-3 1997-11  Natural gas - Calculation of compression factor - Part 3: Calculation using physical properties  
 

 EN 12261 2003  Gas Meters – Turbine gas Meters  
 

 ISO 13443 1996-12  Natural gas - Standard reference conditions  
 

 ISO 13686 1998-04  Natural gas - Quality designation  
 

 ISO 14111 1997-03  Natural gas - Guidelines for traceability in analysis  
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 ISO 14532 2001-08  Natural gas - Vocabulary  
 

 ISO/DIS 15970 1999  Natural gas - Measurement of properties – Volumetric properties  
 

 ISO/DIS 15971-1 1999  Natural gas - Measurement of properties - Combustion properties – Calorific value, Wobbe-Index  
 

 ISO DIS 16664 2003-03  Gas analysis – Handling of Calibration gases and gas mixtures - Guidelines  
 

 ISO 19739: 2004  Natural gas - Determination of sulphur compounds using gas chromatography 
 

 EN 1776 1999  Gas supply. Natural gas measuring stations. Functional requirements 
 

 EN 60751: 1995  Industrial Platinum resistance thermometer sensors 
 

 ISO/PRFGuide 99998 Guide to the expression of uncertainty in measurement (1995)  
 

 International Vocabulary of Basic and General Terms in Metrology (1993 & 2000)  
 
Elke wijziging in een recentere versie van eender welke verwijzing zal zo snel als praktisch mogelijk worden doorgevoerd. 
 
 

 
 



 

 

Versie goedgekeurd door de CREG op 24 november 2011  

 

Van kracht vanaf 15 april 2012  30 van 36 

 

 

13. Bijlage 
 

13.1. Bijlage A: Indicatief voorbeeld van een Kalibratie certificaat 
voor een Druk transmitter 
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13.2. Bijlage B: Indicatief voorbeeld van een Kalibratie certificaat 
voor een temperatuur transmitter 
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13.3. Bijlage C: Indicatief voorbeeld van een Fit curve voor een 
Turbine 
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13.4. Bijlage D: Indicatief voorbeeld van een Kalibratie fiche voor 
een turbine 
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13.5. Bijlage E: Indicatief voorbeeld van een Kalibratie rapport van 
een GC 

 
 


