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Denne rapporten beskriver  
 Rutiner for måling av luftmengde og konsentrasjon i avkastluften fra 

elektrolysehaller med naturlig ventilasjon. 
 Metode for beregning av utslipp til luft fra elektrolysehaller. 

For måling av luftmengde er det beskrevet en metode med måling av hastighet i ett punkt 
i utløpet for ventilasjonsluft. Denne metoden forutsetter at man finner korrelasjonen 
mellom hastigheten i målepunktet og luftmengden i den seksjonen hvor målepunktet er 
plassert. 

De rutinene som her er beskrevet er basert på det som tidligere er utviklet i AMS-
prosjektene “Harmonisering av Målemetoder”. 

Metoden har gjennomgått 3.parts kontroll av Molab. Molab har anbefalt metoden, med 
noen endringer. Disse endringene er tatt med i den beskrivelsen som her foreligger. 

Endringene er merket med gult i denne rapporten. 
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1 BAKGRUNN 

Klima og Forurensningsdirektoratet, Klif (tidligere SFT) har i forbindelse med målinger 
av utslipp til luft etterlyst bruk av standardiserte metoder i form av NS, ISO eller EN. 
Eksisterende standarder er imidlertid utviklet for skorsteinsløsninger hvor traverseringer 
med måling av både hastighet og konsentrasjon kan gjennomføres etter en klar og entydig 
metode uansett bedrift. Disse prosedyrene kan ikke tilpasses forholdene i naturlig 
ventilerte elektrolysehaller for aluminium. 

AMS har derfor arbeidet i en årrekke med å harmonisere målemetodene for sine 
medlemsbedrifter. Dette har ledet til utvikling av den målemetoden som presenteres her. 

Metoden består av tre deler: 

1. Metode for luftmengdemåling 

2. Metode for måling av konsentrasjon 

3. Metode for beregning av utslippsmengde 
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2 METODE FOR LUFTMENGDEMÅLING 

Den anbefalte målemetoden innebærer at lufthastigheten på ett sted i utløpsåpningen 
(referansepunkt) brukes som indikator for luftmengden i den seksjonen som 
hastighetsmåleren står i. Se Figur 2.1. Anbefalt størrelse på seksjonene er gitt i kapittel 5 
”Seksjonering av elektrolysehallene”. 
 

Én seksjon

Én seksjon

Hastighetsmåler
ui,målt

 

Figur 2.1 Én lufthastighetsmåler og konsentrasjonsmåler installeres i hver måleseksjon. 

Luftmengden i en seksjon er proporsjonal med lufthastigheten i referansepunktet og 
beregnes etter formelen: 

 i,måltV = k u ( 2.1) 
hvor: 

k = er en konstant som angir forholdet mellom volumstrømmen ut av den 
aktuelle seksjonen og hastigheten som er målt i målepunktet.  
V = luftvolumstrøm [m³/h, m³/s] 
ui,målt = lufthastighet målt i referansepunktet [m/s] 

Konstanten k bestemmes ved målinger i bedriften, og endres ikke så lenge geometrien i 
utløpsåpningen er uendret.  

3 KORRELASJONSMÅLINGER MELLOM LUFTMENGDE OG HASTIGHET 
I MÅLEPUNKTET 

3.1 Plassering av måleren for hastighet og lufttemperatur i referansepunktet 

Lufthastighetsmåleren plasseres på et sted inne i, eller like under, utløpsåpningen, på et 
sted hvor hastigheten er stabil i retning og styrke, og hvor hastigheten er stor i forhold til 
tilfeldige strømninger i hallen. 

Det plasseres et målepunkt for lufttemperatur på samme sted som hastighetsmåleren. 

3.2 Bestemmelse av luftmengde og korrelasjonskonstant 

Luftmengden i hver seksjon bestemmes ved traversering av utløpsåpningene med 
anemometer. Utførelse av traverseringene avhenger av geometrien i utløpet, og må 
tilpasses hver enkelt elektrolysehall. 
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Korrelasjonsmålingene gir sammenhengen mellom lufthastigheten i referansepunktet og 
luftmengden (volumstrømmen) gjennom seksjonen som en rettlinjet sammenheng: 
 

 i,måltV = k u  ( 3.1) 

hvor: 
k = er en konstant som angir forholdet mellom volumstrømmen ut av den 

aktuelle seksjonen og hastigheten som er målt i målepunktet.  
V = luftvolumstrøm [m³/h, m³/s] 
ui,målt = lufthastighet målt i referansepunktet [m/s] 

3.3 Utførelse av korrelasjonsmålingene 

Man må konstatere ved vurdering av strømningsforholdene, eventuelt ved bruk av røyk, 
at strømningen er stabil i det snittet der man traverserer. Traverseringene må repeteres til 
man konstaterer at man har funnet en brukbar middelverdi for luftmengden. (Må finne en 
definisjon på hva som er «en brukbar middelverdi»). 

Korrelasjonsmålingene bør gjennomføres i så vindstille vær som mulig. (Må finne en 
definisjon på hva som er «så vindstille som mulig». 2 m/s eller 3 m/s?). Dersom det i 
praksis viser seg at det aldri blir så vindstille at man får tilfredsstillende målinger, kan 
man bruke korrelasjonskonstant fra en annen elektrolysehall med tilsvarende geometri i 
utløpet.  

Traverseringen må utføres med et instrument som skiller mellom positive og negative 
lufthastigheter. 

4 VALG AV LUFTHASTIGHETSMÅLER 

Lufthastighetsmåleren må i minst mulig grad påvirkes av støv og korrosive gasser, og må 
tåle de temperaturene som kan forekomme på målestedet. Videre må måleren kunne 
skille mellom negative og positive verdier (dvs. vise positive verdier når luften strømmer 
ut og negative hastigheter når luften strømmer inn). 

En lufthastighetsmåler som tilfredsstiller de kravene som er satt er en sonde av type Gill 
WindSonic fra Gill Instruments Ltd. I England. ( www.gill.co.uk ).  

 

 

Figur 4.1 Gill Wind Sonic ultralyd hastighetssonde 

Luftretning 
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Målenøyaktigheten er oppgitt til +/- 2 %, og oppløsningen 0,01 m/s. Sonden forbindes 
med et loggesystem og kan gi måleverdier hvert sekund. 
Måleprinsippet er at det sendes ultralyd signaler mellom to sensorer og at lufthastigheten 
beregnes fra tiden signalene tar mellom de to sensorene. Det er to sensorpar, slik at 
lufthastigheten måles samtidig i to retninger som står vinkelrett i forhold til hverandre.  

5 SEKSJONERING AV ELEKTROLYSEHALLENE OG PLASSERING AV 
MÅLEPUNKTER 

5.1 Målepunkter for lufthastighet og temperatur der man har optisk 
konsentrasjonsmåling 

Det plasseres fra 4 punktmålere for lufthastighet og temperatur i utløpsåpningene i 
elektrolysehaller med lengde opp til 800 meter. For lengre haller plasseres en måler pr. 
ca. 200 meter. 

De optiske konsentrasjonsmålerne registrerer middelverdier over målestrekk på opptil 
500 meter, og spenner over flere seksjoner for hastighetsmåling. 
 
 

Målepunkt for 
lufthastighet

Målestrekk for optisk 
konsentrasjonsmåling

Målepunkt for 
temperatur

 

Figur 5.1 Plassering av målepunkter for lufthastighet og temperatur, og målestrekk for 
optisk konsentrasjonsmåling i en elektrolysehall. 

5.2 Målepunkter for lufthastighet og temperatur der man har 
konsentrasjonsmåling med filtermetoden 

Målepunktene for hastighet og temperatur plasseres nær målepunktene for konsentrasjon 
med filtermetoden.  

 

Målepunkt for 
lufthastighet

Målepunkt for 
temperatur

Målepunkt for konsentrasjon 
(filtermetoden)

 

Figur 5.2 Plassering av målepunkter for lufthastighet, temperatur, og 
konsentrasjonsmåling med filtermetoden en elektrolysehall. 

Alle verkene har installert målestasjoner for måling med filtermetoden.  

5.3 Plassering av optisk måler for konsentrasjon i forhold til filtermålinger 

Når det er installert et optisk målesystem hvor måleverdiene skal sammenliknes med 
målinger med filtermetoden, må strålegangen for den optiske måleren plasseres nær 
luftinntaket til filtermålingene. Avstanden bør ikke være større enn 0,2 meter. 
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6 BEREGNING AV UTSLIPP 

6.1 For optiske konsentrasjonsmålinger 

 

Målepunkt for 
lufthastighet

Målestrekk for optisk 
konsentrasjonsmåling

Målepunkt for 
temperatur

Luftvolumstrøm, V [m³/h]

Konsentrasjon c [g/m³]

Utslipp m = luftmengde x konsentrasjon [kg/h]

V1 V2
V3 V4 V5

c1 c2

V1  x c1 V2  x c1
V3  x c2

V4  x c2 V5  x c2

 

Figur 6.1 Illustrasjon av beregning av utslippsmengde for en tidsperiode (t = 15 min), 
for en hall når det brukes optisk målemetode for konsentrasjon og punktmålemetode for 
luftmengde. 

 
Utslippsmengden fra en elektrolysehall i den tidsperioden hvor verdien er midlet over er 
summen av utslippene fra delene av hallen, dvs.: 
 

6

1

10 i jm t V c    ( 6.1) 

hvor: 
cj = Middelkonsentrasjonen over målestrekk j i hallen [mg/m³] 
m = Utslippsmengdestrøm fra elektrolysehallen i måleintervallet [kg] 
Vi = Luftmengden (volumstrømmen) gjennom seksjon i i hallen [m³/h] 
t = Tidsintervall for midling av konsentrasjon og luftmengde [h] 
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Utslippsmengden i løpet av rapporteringsperioden blir da summen av utslippene i alle 
tidsintervallene i måleperioden. 

Tidsintervallet t bør være 3 minutter. Tidsintervallene for de optiske 
konsentrasjonsmålingene bør være synkronisert med tidsintervallet for 
hastighetsmålingene. 
 
Figur 6.1 illustrerer det tilfellet at det ikke er full overensstemmelse mellom seksjonene 
for luftmengdemåling og målestrekkene for optisk konsentrasjonsmåling. I dette tilfellet 
brukes konsentrasjonen fra det målestrekket som har størst overlapping med seksjonen 
for luftmengdemåling. 

6.2 For konsentrasjonsmålinger med filtermetoden 

Når konsentrasjonen måles med filtermetoden brukes middelkonsentrasjonen i den 
aktuelle tidsperioden og på det aktuelle stedet sammen med luftmengden. 
 

Luftvolumstrøm, V [m³/h]

Konsentrasjon c [g/m³]

Utslipp m = luftmengde x konsentrasjon [kg/h]

V1 V2
V3 V4 V5

c1 c2

V1  x c1 V2  x c1
V3  x c2

V4  x c2 V5  x c2

c3
c4 c5

Målepunkt for 
lufthastighet

Målepunkt for 
temperatur

Målepunkt for 
konsentrasjon 
(filtermetoden)  

Figur 6.2 Illustrasjon av beregning av utslippsmengde når konsentrasjon måles med 
filtermetoden. 

 




