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Fellesnordiske regler for prosedyren
ved kalibrering av maleinstrumenter for
lufthastigheter og luftmengde
L
Common Nordic rules for the procedure of calibrating instruments for measurement of air velocity and rate of air flow

~

NORGES BYGGFORSKNINGSINSTITUTT
NORGE5 BYGGfORSKNINGSINSHfUn
~IlATORlET

NUl

00000

OSLO 1973

FELLESNORDISKE REGLER FOR PROSEDYREN VED
KALIBRERING AV MALEINSTRUMENTER FOR
LUFTHASTIGHET OG LUFTMENGDE
Sivilingenior Svein Myklebost. Norges byggforskningsinstitutt:

Det blir mer og mer vanlig a stille krav til
ventilasjonsanleggenes ytelse. Eksempelvis kan
nevnes at ifalge Svensk VVS AJ."VIA. 72 er starste
tillatte avvik ved kontroll av luitmengden i et
ventilasjonsanlegg. inklusiv miilefeil. 15 % aV
foreskrevet verdi. Dette stiller meget strenge
krav til maleteknikken i forbindelse med innregulering og kontrollmaling av anleggenes
ytelser. Det vil bli nadvendig at aile interesserte parter blir enige om hvordan man skal
male i det enkelte tilfelle. Prinsippet for de
normerte eller standardiserte miileinetoder som
man vil matte gjare bruk av ved hvert enkelt
maletilfelle, rna bl. a. bygge pa at:
malingen utfores med samme type maleinstrument,
maleinstrumentet anvendes pa noyaktig
samme mate av aIle maleoperatorcl', og
maleinstrumentet rna vrere kalibred.
Dette vil gi den starste garanti for at de
forskjellige parter ihvertfall far tilmermet
samme maleverdi pa samme miilested.
En viktig forutsetning for det hele er at
aile miileinstrumenter blir kalibrert pa en tilfredsstillende mate. Dette er bakgrunnen for
at man i Den nordiske ventilasjonsgruppe na
har utarbeidet fellesnordiske regler for prosedyren ved kalibrering av miileinstrumenter
for lufthastighet og luftmengde. Den nordiske
ventilasjonsgruppe er de nordiske byggforskningsinstitutters samarbeidsgruppe nar det gjelder kontroll, innregulering og avlevering av
ventilasjonsanlegg. Ventilasjonsgruppens regIer kan anvendes ved avtaler i forbindeise med
innregulering og avleveringspmver av ventilasjonsanlegg. Arbeidsgruppen som har utarbeidet reglene har bestatt av:
Siv.ing. Svein Myklebost (formann), Norges
byggforskningsinstitutt.
Siv.ing. Peter Glutsen, Statens Byggeforskningsinstitut, Danmark.

Siv.ing. Vejo Siitonen, Statens Tekniska
Forskningsanstalt, Finland.
Siv.ing. Anders Svensson, Statens Institut
fiir Byggnadsforskning. Sverige.
Reglene vil bli tatt opp til revisjon i Den
nordiske ventilasjonsgruppe senest 1/1 1975.
De regler SOill na er utarbeidet er av administrativ karakter. De sier saledes ililie noe
om det tekniske grunnlag. hverken for selve
kalibreringen eller for begrensningene ved
bruken av de kalibrerte instrumenter. Det er
derior behov for a si noen ord om dette.
Lufthastighetsinstrumenter blir normalt kalibrert i en fri luftstrale med relativt liten
turbulensgrad. Tilsvarende stramningsforhold
har man sjelden ute i ventilasjonsanlegg. De
forskjellige typer maleinstrllmenter reagerer
dessuten ulikt pa samme stmmningsforhold.
Man har saledes mange ulli,e kombinasjoner
av forskjellige typer maleinstrumenter. mater
a bru!<e disse miileinstrumentene pa og mater
de forskjellige typer instrumenter reagerer pa
ved ulike stramningsforhold. Det sier seg selv
at det ikke er praktisk mulig a kalibrere hvert
eni<elt instrument for aile de ulike maleforhold instrumentet kan bli benyttet under. Den
kalibreringstjeneste som na star til disposisjon
ved Norges byggforskningsinstitutt tar sikte pa
at lufthastighetsinstrumenter normalt kalibreres under kun en type stmmningsforhold (fri
luftstrale). Det oppstar en malefeil nar man
benytter maleinstrumentet under andre stramningsforhold eun de man har ved kalibreringen. Dersom man ansker a vite hvor stor
denne feil er, rna man utfare en spesiell undersakeise. Nar det benyttes samme normerte
malemetode. blir den malefeil som oppstar nar
man benytter instrumentet under andre stmmningsforhold enn dem man har ved kalibreringen, imidlertid omtrent like stor for aile
maleoperatarer ved samme maletilfelle.
Innenfor Den nordiske ventilasjonsgruppen

arbeides det parallelt med a komme fram til
normerte malemetoder. Det er mulig at de
fmste forslag vil foreligge allerede i 1973. Det
er hap om at man ogsa kan fa mer utfyllende
opplysninger om bl. a. stmrelsen av den malefeil man far ved de forskjellige strmnningsmemstre. Forelopig er det imidlertid viktigere
at alle parter blir enige om a benytte samme
malemetode og kaliberte instrumenter. Det er
a hape at man derved kan unnga en stor del
av alle de tvister som oppstar fordi de ulike
parter ikke «taler samme sprak», dvs. at man
na ved samme maling bruker ulike malemetodel' med ukalibrerte maleinstrumenter.

FELLESNORDISKE REGLER fOR
PROSEDYREN VED KALIBRERING
AV MALEINSTRUMENTER FOR LUFTHASTIGHET OG LUFTMENGDE
Vedtatt av Den nardiske ventilasjansgruppe
den 11. aktaber 1972.
1.0 RegIenes gyIdighetsomrade.

Disse regIer kan anvendes ved avtaIer i
forbindelse med innreguIering og avIeveringspmver ved ventilasjonsanlegg.
2.0 GenerelIe krav.

2.1 Instrumentets kalibreringsattest
gyldighetstid.
Avhengig av instrumenttype skal kalibreringsattesten hoyst vaore 1 ar, for enkelte
typer instrumenter hoyst ';' ar gammeI pa
det tidspunkt malingene utfores.
1 ar:
Mekaniske instrumenter.
- Statiske anemometere (f.eks. Velometer)
- Vingehjulsanemometer
- Rotametere.
1/ 2 aT:

Elektroniske og elektro-mekaniske
instrumenter.
- Hetetradsanemometere.
- Elektroniske vingehjulsanemometere.
Merknad:
Et instrument som faller i gulvet eller pa
annen mate blir utsatt for hardhendt be-

handling, kan fa endret kalibreringskarakteristikk. Det er instrumenteiernes (brukernes) ansvar a sorge for at slike instrumenter ikke blir benyttet for de er kontrolIert eller kalibrert pa nytt. I tillegg
til de faste periodevise kalibreringene ved
en godkjent kalibreringsstasjon bor brukeren av instrumentet selv av og til kontrollere instrumentets kalibrering. Dette
gjelder spesielt i de perioder instrumentet.
er i daglig bruk pa et anlegg. I slike tilfeller vil det vaore tilstrekkelig noyaktig a
kontrollere instrumentet mot f. eks. en
referanse med uendret luftleveranse, eller
enda bedre mot et tilsvarende instrument
som ikke hal' vuert i bruk etter siste kalibrering. En slik kontroll kan gjores pa
meget kort tid og kan spare innreguleringspersonellet for mange timers bortkastet arbeid om kontrollen visor at instrumentet hal' fatt endret kalibreringskarakteristikk.
2.2 Kalibreringattest.
En kalibreringsattest skal inneholde folgende:
1. Kalibreringsstasjonens navn og adresse.
2. Dato for kalibreringen.
3. Instrumenttype, kort karakteristikk.
4. Instrumentidentifikasjon:
- fabrikat,
- typebetegnelse,
- fabrikasjonsnummer.
5. Kalibreringsresultat.
Tallmessig angivelse av hver
kalibreringsverdi.
6. Lufttilstanden under kalibreringen.
- Lufttemperatur,
- Barometertrykk,
Relativ fuktighet.
7. Suerlige bemerlminger, f. eks.
- Sondens orientering,
- Type ventil (luftmengdekalibrering),
- Batteritype, spenning o. 1.
8. Underskrift av ansvarlig.
Merknad.
- De diagrammer som utarbeides pa basis
av maleresultatene skal ha en avlesningsnoyaktighet som ikke er darligere
enn 2 0/0.
- Antall nodvendige kalibreringspunkter
for a kunne trekke opp en kurve sam

-

-

-

har tilstrekkelig neyaktighet avhenger a.o Godkjennelse av kalibreringsstasjoner.
av kurvens linea!ritet. Ved meget ureEn forutsetning for at man skal kunne
gelmessig kurveforlep kan antall kaligjere
bruk av c1isse regler er at den kalibreringspunkter komme helt opp i 15breringsstasjon
som benyttes, arbeider med
20. Minste antall kalibreringspunkter
en
neyaktighet
som ikke er darligere enn
skal v<ere 4.
den som det arbeides med pa kalibreringsI de tilfeiler kalibreringsoppgavene (og
stasjonene ved de fire norcliske byggforsken eventuell kalibreringskurve) ikke
ningsinstitusjoner. Den norcliske ventiladekker hele instrumentets skala, rna
sjonsgruppe
felger arbeidet i byggforskdet ga klart fram for hvilken begrenset
ningsinstitusjonene
og er villig til a ·felge
del av skalaen kalibreringen er gylclig.
og kontroilere kalibreringsstasjoner som
Kopi av kalibreringsattest, kalibreringsandre institusjoner eller private firmaer
resultater og eventuelle c1iagrammer
matte enske a opprette.
skal oppbevares ved kalibreringsstasjonen.
Ved maleinstrumenter som bestar av 4.0 Revisjon av reglene.
flere sammenherende deler, skal aile
Disse regler vil bli tatt opp til reVISIon
deler som har inngatt i kalibreringen
Den nordiske ventilasjonsgruppe senest
v<ere tydelig merket.
1/1 1975.
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