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Sammendrag 

Etter en sammenlikning av de ulike alternativene for utslippsmåling er man kommet til at 
de gamle målemetodene viser seg å gi like god nøyaktighet som de nye metodene, når 
man har korrigert uheldige utførelsesmetoder og innført noen revisjoner. De reviderte 
metodene er beskrevet i denne rapporten. 

Målingene skal gjøres under så rolige vindforhold som mulig. Målinger skal ikke gjøres 
under meget urolige vindforhold. 

Luftmengden måles ved traversering av utløpsåpningene to ganger pr. år, og når det er 
foretatt endringer i varmeavgivelsen fra prosessen eller når bygningsgeometrien er 
endret. Metodene er forenklet i forhold til dagens praksis. Usikkerheten i målemetoden 
for luftmengde er anslått til ± 7 % under normalt rolige vindforhold for pilotbedriftene 
Sør-Norge Aluminium og Hydro Aluminium Sunndal, SU 4. 

Konsentrasjonen måles med filtermetoden. Prøvetakingen utføres én gang pr. måned. 
Prøvetakingsperioden bør være minimum tre døgn. Dersom det ikke er mulig å 
gjennomføre en tre-døgns periode i rolige vindforhold forkortes prøvetakingsperioden. 
Metodeusikkerheten for en prøvetakingsperiode på 3 døgn anslås til ± 24 % for 
pilotbedriften Hydro Aluminium Sunndal, SU 4. 

Denne rapporten beskriver luftmengdemålinger i detalj. For konsentrasjon henvises til de 
normene som verkene anvender ved bruk af filtermetoden. 

De usikkerhetsanslagene som er oppgitt er basert på konkrete enkelttilfeller som er 
undersøkt. Inntil det foreligger mer data brukes disse for å vise utsikkerhetsverdier som vi 
anser for typiske. 

Molab AS har foretatt 3.-parts kontroll av rapporten. 
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1  BAKGRUNN 

Aluminiumindustriens Miljøsekretariat (AMS) har i en årrekke arbeidet med 
harmonisering av de metodene som deres medlemsbedrifter bruker for å måle utslipp til 
luft fra elektrolysehaller. Det er utviklet forenklede, automatiserte målemetoder og man 
har studert usikkerheten ved de forskjellige målemetodene. 

Etter en sammenlikning av de ulike alternativene for utslippsmåling er man kommet til at 
de gamle målemetodene viser seg å gi like god nøyaktighet som de nye metodene, når 
man har korrigert uheldige utførelsesmetoder og innført noen revisjoner. De reviderte 
metodene er beskrevet i denne rapporten.  

Underlaget for de anbefalinger og angivelse av usikkerheter som er angitt i det følgende 
er gitt i rapporten «Underlag for metoder for måling av utslipp til luft fra 
elektrolysehaller» datert mars 2012 fra Siv.ing. Håkon Skistad. 

2 GYLDIGHET 

De tillempninger av standard metoder som er behandlet i denne beskrivelsen gjelder for 
elektrolysehaller med naturlig ventilasjon. Det er tre prinsipielt forskjellige 
utløpsåpninger denne beskrivelsen er utarbeidet for: 

1. Labyrintutløp 
 Sør-Norge Aluminium (Søral) 
 Qatalum 

2. Langsgående lyrer 
 Hydro Aluminium Sunndal 
 Hydro Aluminium Karmøy 
 Rio Tinto Alcan (ISAL) 
 Alcoa Fjarðaál 

3. Rektangulære skorsteiner og andre utløpsgeometrier 
 Alcoa Mosjøen 

En viktig forutsetning for de anbefalingene som er gitt i det følgende er at prosessen i 
hallen er så konstant som den normalt er i aluminiumelektrolyse. 

3 BÆRENDE IDÉ BAK METODEN 

De undersøkelsene som AMS har fått gjennomført viser at det finnes en bestemt, konstant 
hastighetsfordeling i utløpsåpningene for ventilasjonsluft.  

 Hastighetene i et hvert punkt har en middelverdi som bare endres når 
varmeavgivelsen fra prosessen endres eller når bygningsgeometrien endres. 

 Hastigheten har korttids fluktuasjoner rundt middelverdien. Fluktuasjonene er 
størst i vindvær. 

 Hastighetsfordelingen påvirkes av vinden, men middelverdien over lang tid er 
konstant.  

Metodene som er beskrevet i det følgende er laget for å finne denne 
hastighetsfordelingen, og er lagt så nær opp til metodene i NS-EN 13284-1 som mulig. 

4 3.-PARTS KONTROLL 

Rapporten er gjennomgått av Molab AS v/Bjørn Brekke. Rapporten er revidert etter 
kommentarer fra Molab. 
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5 STANDARDER 

5.1 Gjeldende standard 

Det nærmeste vi kommer en anvendelig standard for måling av utslipp til luft fra 
elektrolysehaller er NS-EN 13284-1:2001 «Utslipp fra stasjonære kilder - Bestemmelse 
av lave støvkonsentrasjoner - Del 1: Manuell gravimetrisk metode» 
Standard Utgave: 1 (2002-03-08) Språk: Engelsk. Denne standarden beskriver krav til 
plassering og antall målepunkter i utløpsåpninger. 

Tidligere ble følgende standard brukt: 
 «Luftundersøkelse - Emisjonsmålinger - Planlegging for prøvetaking av støv i 
skorsteiner og kanaler.» Standarden er trukket tilbake og erstattet av NS-EN 13284-
1:2001 

5.2 Avvik fra gjeldende standard 

Det er en rekke av kravene i NS-EN 13284-1:2001som ikke kan oppfylles ved måling av 
utslipp fra elektrolysehaller med naturlig ventilasjon. Disse kravene er (pkt. nr. som i 
standarden): 

5.2 «Sampling plane» 
b) «No local negative flow» 
d) «Ratio of highest to lowest local gas velocities less than 3:1» 
Disse kravene kan ikke oppfylles i de fleste ventilasjonsutløpene, da hastighetene 
fluktuerer og ofte er negative. 
 
5.3 «Minimum number and location of sampling points» 
Tabell 2 i standarden (gjengitt i Tabell 6.1 nedenfor) krever minimum 12 
målepunkter for åpninger større enn 2m², og minimum 4 punkter pr. m² 
åpningsareal. Standarden sier at et antall på 20 punkter vanligvis vil være 
tilstrekkelig for store åpninger. 

Vedr. målepunkter for lufthastighet: 
Det totale antall av 12 målepunkter vil alltid være tilfredsstilt, men kravet om 
minimum 4 målepunkter pr. m² kan ikke tilfredsstilles i praksis, da det vil gi et 
urimelig stort antall målepunkter. Det er heller ikke tilstrekkelig å sette antall 
målepunkter til 20. 

Vedr. målepunkter for konsentrasjon:  
Her er standardens krav ikke anvendelig. Antall målepunkter er urealistisk høyt, 
og urealistisk sett i lys av at luftstrømmene under utløpsåpningene er turbulente 
og gir god blanding av luftmassene før de strømmer opp i utløpsåpningen. 

 
6.1 «Gas velocity measurement devices» 
Standarden beskriver pitotrør som måleinstrument, og at minimum dynamisk 
trykk skal være 5 Pa. Dette tilsvarer lufthastigheter på minimum 3 m/s. Dette 
kravet kan ikke tilfredsstilles for utløpsåpningene i elektrolysehaller med naturlig 
ventilasjon, da de fleste utløpshastighetene er mindre enn 3 m/s. 
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6  MÅLEPUNKTER FOR LUFTHASTIGHET 

6.1.1 Standardens krav 

Standarden setter krav til minimum antall målepunkter i utløpsåpningene. Se Tabell 6.1 
og Figur 6.1. 
 

Tabell 6.1 Minimum antall målepunkter. «Table 2» Fra NS-EN13284-1:2001. 

 
1 2

1

2

Målepunkt Rektangulær utløpsåpning

N  3

N  3

 

Figur 6.1 Plassering av målepunkter i rektangulær utløpsåpning. 

6.1.2 Tillempninger for hastighetsmålinger 

Kravet som må stilles til antall og plassering av målepunkter er at målingene skal gi et 
riktig bilde av hastighetsprofilen på langs og på tvers av utløpsåpningen. Dette gir 
forskjellige anbefalinger mht. antall målepunkter for de forskjellige typer utløpsåpninger, 
og er nærmere beskrevet i det følgende. 
. 
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7 LUFTMENGDEMÅLING GENERELT 

7.1 Metode 

Luftmengden måles ved å traversere utløpsåpningen med anemometer som beskrevet i de 
følgende kapitlene. 

Luftmengdemåling utføres to ganger pr. år, en gang om vinteren og en gang om 
sommeren. 

Ideelt sett bør luftmengdemåling foretas når det er vindstille. Dette er i praksis umulig på 
de fleste steder. Anbefalingen blir derfor at man velger dager hvor det ikke blåser mer en 
normalt. 

Ny luftmengdemåling skal foretas når det er gjort endringer i prosessen (for eksempel 
endring i strømstyrken i elektrolysecellene) eller når bygningsgeometrien er endret. 

7.2 Måleinstrument 

Måleinstrumentet må kunne  
 Måle lufthastigheter ned til 0,25 m/s. 
 Måle lufttemperatur samtidig som det måles lufthastighet. Eventuelt kan 

temperatur måles med eget instrument. 
 Måle gjennomsnittshastighet over 1 minutt. 

Måleinstrumentet bør kunne  
 Skille mellom negative og positive lufthastigheter. 
 Under beregning av gjennomsnittshastigheten må både positive og negative 

hastigheter tas med. 
Dersom måleinstrumentet ikke skiller mellom negative og positive verdier er det viktig at 
målingene foretas i rolig vær og at det ikke er mye strømning av luft ned gjennom 
ventilasjonsutløpet. Et instrument som ikke registrerer nedadgående luftstrømmer som 
negative hastigheter vil vise for store luftmengder. 

Måleinstrumentet skal ha gyldig kalibrering når det anvendes. Vingehjulet skal gjøres 
rent etter bruk, og det skal kontrolleres at hjulet løper fritt før bruk. 

Måleinstrumenter som ikke anbefales er: 
 Pitotrør – lufthastighetene er for lave til at pitotrør kan brukes. 
 Hetetrådsanemometer – krever at luften er ren og har romtemperatur. 

7.3 Midlingstid for hastighetsmåling 

Den enkelte hastighetsmåling skal ha en varighet på 1 minutt.  

7.4 Beregning av luftmengde 

1) Beregne middelet av måleverdiene, umidd [m/s] 

2) Beregne middelet av de målte utløpstemperaturene, midd [°C] 

3) Beregne total åpning i utløpet, A [m²] 
(A = spaltelengde x spaltebredde x antall spalter i seksjonen) 
For labyrinter brukes lysåpning i utløpet av labyrinten. 

4) Beregne volumstrømmen i utløpet, q [m³/s] (q = umidd  x A) 

5) Beregne luftmengdestrømmen i utløpet, m [Nm³/h] 
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8 LUFTMENGDEMÅLING I LABYRINTUTLØP 

8.1 Plassering av målepunkter 

Ved måling av luftmengder i labyrintutløp traverserer man utløpet med vingehjuls-
anemometer på tvers av utløpets lengderetning med jevne mellomrom.  

Det tas fem målinger pr. målesnitt, jevnt fordelt over bredden av utløpslabyrinten. 

Avstanden mellom målesnittene bør ikke være større enn 100 meter. Se Figur 8.1. Det 
skal være minst fire målesnitt pr. hall. 

Målesnittene plasseres så langt mulig på samme stedet som konsentrasjonsmålingene. 

 

 

Figur 8.1 Plassering av målepunkter ved traversering over labyrintutløp. 

Lufthastighetsmåleren plasseres i målekasse som vist i kapittel 8.3. 

8.2 Måleusikkerhet 

Lufthastigheten fluktuerer med tiden. En måling med ett minutts midlingstid 
representerer middelverdien i målepunktet med en usikkerhet (definert som 2 ganger 
standardavviket) på1 

2 = ± 14 % i svak/moderat vind 
2 = ± 30 % i sterkere vind 

Med 5 punkter pr målesnitt på tvers av lengderetningen vil middelverdien av de fem 
målepunktene representere den sanne middelverdien i målesnittet med en usikkerhet på  

Snitt = Enkeltmåling / 5  

Det er minst fire målesnitt i lengderetningen av utløpsåpningen. Derved fanger man opp 
skjevfordelingen av utslippsmengden på langs av hallen.  

Vi kan ikke si med sikkerhet at lufthastigheten i de forskjellige målesnittene varierer 
uavhengig av hverandre. Dermed blir vi stående ved at anslaget for usikkerheten ved 
målingen av den totale luftmengden blir lik anslaget for usikkerheten ved måling av 
middelverdien for lufthastighet i det enkelte målesnittet, dvs.: 

± 14 % / 5 = ± 7 % i svak/moderat vind 

± 30 % / 5 = ± 14 % i sterkere vind 

I tillegg kommer usikkerheten i det instrumentet som brukes. 

 

                                                 
 
1 Basert på undersøkelser hos Sør-Norge Aluminium. 
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8.3 Måling av lufthastighet i labyrinter 

Ved måling av lufthastighet gjennom labyrintutløp må det benyttes målekasser som retter 
luftstrømmen. Eksempler på målekasser som er brukt er vist på Figur 8.2 og Figur 8.3. 

8.3.1 Måling på undersiden (innløpssiden) av en labyrint 

Kasse for 
retting av 

luftstrømmen

Avrundet 
innløp

min 5 d

min 2,5 dHastighets
målesonde

d

d

min 1,5 d

min 5 d

 

Figur 8.2 Målekasse for plassering på undersiden (innløpssiden) av labyrintutløp. 

 

8.3.2 Måling på oversiden (utløpssiden) av en labyrint 

d

min 10 d 5 d

Hastighets
målesonde

 

Figur 8.3 Målekasse for plassering på oversiden (utløpssiden) av labyrintutløp. 
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9 LUFTMENGDEMÅLING I LANGSGÅENDE LYRER 

9.1 Plassering av målepunkter 

Ved måling av luftmengder i lyrer/monitorer traverserer man utløpet med vingehjuls-
anemometer på tvers av utløpets lengderetning. 

Det tas åtte målinger pr. målesnitt, jevnt fordelt over bredden av utløpet. Det tas fire 
målesnitt pr. hall. For haller som er lengre enn 400 meter deles lengden opp i flere deler 
slik at avstanden mellom hvert målesnitt ikke overstiger 100 meter.  Se Figur 9.1. 
 

 

Figur 9.1 Plassering av målepunkter ved traversering over labyrintutløp. 

 

Målepunkt

 

Figur 9.2 Plassering av målepunkter i et målesnitt på tvers av utløpsåpningen. 

9.2 Metodeusikkerhet 

Med det samme resonnement som i avsnitt 8.2 finner vi at anslaget for usikkerheten ved 
målingen av den totale luftmengden blir 2: 

± 5 - 7 % i svak/moderat vind 
± 11 - 23 % i sterkere vind 

. 
 
 

                                                 
 
2 Basert på undersøkelser ved Hydro Aluminium Sunndal 
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10 LUFTMENGDEMÅLING I SKORSTEINER 

10.1 Plassering av målepunkter 

 
1 2

1

2

Målepunkt Rektangulær utløpsåpning

N  3

N  3

 

Figur 10.1 Plassering av målepunkter i rektangulære skorsteiner. 

Den praksisen som Alcoa Mosjøen har med hhv. 5 x 7 og 4 x 7 målepunkter tilfredsstiller 
standardens krav. 

Det måles i fire skorsteiner i hver hall. De skorsteinene som velges skal være jevnt fordelt 
over hallens lengde. For haller som er lengre enn 400 meter deles lengden opp i flere 
deler slik at avstanden mellom hver skorstein ikke overstiger 100 meter.  

10.2 Måleusikkerhet 

Vi har ikke foretatt noen grundig analyse av historiske måledata for luftmengdemålingen 
hos Alcoas Mosjøen. Det som er viktig mhp. måleusikkerheten er at man unngår å måle i 
sterk vind, og ikke bruker traverseringsmålinger der hvor strømningsmønsteret er meget 
ujevnt, som i skorsteinene i den gamle delen av hall 5. 

Med disse forutsetningene regner vi med at usikkerheten i luftmengdemålingene blir i 
samme størrelsen som for de to foregående typer utløpsåpninger: 

± 7 % i relativt rolige vindforhold. 

I tillegg kommer usikkerheten i det instrumentet som brukes. 



                  Siv.ing Håkon Skistad Revidert metode for måling av utslipp til luft 

 

 
Pr. nr. 1201 10 

11 ANDRE UTLØPSGEOMETRIER 

I noen tilfeller kan det være utløp med spesiell geometri hvor det er meget vanskelig å 
finne et måletverrsnitt hvor det kan gjøres traverseringsmålinger. Traverseringsmålinger 
vil i slike tilfeller kunne gi meget unøyaktige resultater. Eksempler på dette er vertikalt 
stående utløp, gjerne med gitter (Figur 11.1) eller der hvor spjeld skaper turbulent 
strømning i skorsteiner (Figur 11.2).  

I slike tilfeller kan man finne et fast målepunkt på et sted med stabil lufthastighet. 
Lufthastigheten i et slikt målepunkt vil være proporsjonalt med luftmengden i utløpet. 
Det krever spesielle strømningstekniske undersøkelser å finne er egnet punkt og å 
bestemme korrelasjonen mellom luftmengden og lufthastigheten i målepunktet. 

 

 
 

Aktuelt område for 
plassering av fast 
hastighetsmåler

 

Figur 11.1 Område for plassering av fast hastighetsmåler som indikator for luftmengde. 

 

Spjeld

Hastighetsmåler

 

Figur 11.2 Plassering av fast hastighetsmåler som indikator for luftmengde. Strømningen 
i utløpet av skorsteinen er meget turbulent når spjeldet er delvis lukket. 
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12 KONSENTRASJONSMÅLING 

12.1 Målepunkter for konsentrasjon 

Antall målepunkter for konsentrasjon settes til minimum 1 målepunkt pr. 200 meter 
lengde av elektrolysehallene, og minst tre punkter pr. hall. 

12.2 Målerutine 

Konsentrasjonsmåling foretas med filtermetoden. Minimum prøveperiode settes til 3 
dager, én gang pr. måned. Dersom været blir for urolig i løpet av prøvetakingen skal 
prøvetakingsperioden forkortes. Det anbefales i slike tilfeller at det benyttes to 
prøvetakinger pr. periode. 

12.3 Metodeusikkerhet 

Det er beregnet at anslaget for metodeusikkerheten ved den anbefalte prøvetakingsrutinen 
er ca. ± 24 % for Hydro Aluminium Sunndal, SU 4 på månedsbasis. På årsbasis 
(middelverdi over 12 målinger) vil anslaget for usikkerhet da bli redusert til ± 7 %.  

13 UTSLIPPSMENGDE 

13.1 Beregningsmetode 

Utslippsmengden beregnes som luftmengde (Nm³/h) multiplisert med 
konsentrasjonen (mg/Nm³) som multipliseres med antall timer i perioden. 
Resultatet multipliseres med 0,95 for å kompensere for resirkulasjonen. 

13.2 Resirkulasjon 

Det er konstatert at en del av avgassene fra 
utløpsåpningene strømmer tilbake til 
innløpsåpningene i alle elektrolysehallene 
med naturlig ventilasjon. Resirkulasjonen er 
målt til mellom 5 % og 10 % hos Sør-Norge 
Aluminium. Hos for eksempel Alcoa 
Mosjøen ser det ut som resirkulasjonen er 
mindre. 

Dette bidrar til en økt usikkerhet i 
utslippsmålingene. Inntil videre kan vi 
regne at resirkulasjonen er mellom 0 og 
10 %. 

0,95 U

0 - 10 %
av U

U

± 5 % av U 

 

Figur 13.1 Resirkulasjon. 

13.3 Anslag for usikkerhet 

På grunnlag av de usikkerhetene som er brukt som eksempler i det foregående kan vi 
beregne følgende anslag for usikkerheten:  

på månedsbasis: ca. ± 11 % 
på årsbasis  ca. ± 26 % 

Disse verdiene presenteres for å gi et bilde av hvilke metode-usikkerheter det kan være 
snakk om. 
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14 STANDARDER/REFERANSER FOR STØVMÅLING OG 
LUFTMENGDEMÅLING 

Ved 3.parts kontroll av de foreslåtte metodene har Molab vurdert hvilke andre standarder 
som eventuelt kunne vært brukt. Disse er: 

1. NS-EN 13284-1:2001. Utslipp fra stasjonære kilder Del 1: Manuell gravimetrisk 
metode. Denne standarden er en referansemetode for måling av lave støvnivåer i 
kanaler. Den er derfor ikke direkte overførbar for utslipp via naturlig ventilasjon. 

Det er dette som er utgangspunktet for de foreslåtte metodene. 

2. ISO 10780 Measurement of velocity and volume flow-rate of gas streams in 
ducts. Dette er en metode for hastighet og mengdemåling i kanaler, tårn og piper. 
Den beskriver bl.a. valg av målepunkt og bruk av pitotrør og refererer til «ISO 
3966-1977 Measurement of fluid flow in closed conducts (som er trukket 
tilbake)».  

Metoden stiller de samme kravene som NS-EN 13284 med tanke på nedre 
hastighet og krav til at det ikke skal forekomme negative hastigheter.  

3. Pr EN ISO 16911-1. (Draft) Stationary source emissions — Determination of 
velocity and volume flow rate in ducts Part 1: Manual reference method (ISO/DIS 
16911-1:2011).  

Denne standard-draft er skrevet som en oppdatering av ISO 10780, med henblikk 
på å oppnå lavest mulige usikkerhet på flowmåling. Det er bl.a. undersøkt 
alternativer til pitotrørsmålinger. 

Molab peker også på følgende dokumenter som har relasjon til den type målinger  

4. ISO 10780 Measurement of velocity and volume flow-rate of gas streams in ducts 

5. Notat om ny flowstandard (pr EN ISO 16911 part 1 og 2)», Reference-
laboratoriet, Ref-Lab 

6. ISO 15713:2006 Stationary source emissions- Sampling and determination of 
gaseous fluoride content. 

7. EPA METHOD 13B – Determination of total fluoride emissions from stationary 
sources. (Specific Ion Electrode method) 

8. Veiledning i optisk måling av utslipp til luft ved aluminiumsverk. DNV rapport 
no.: 2007-1561, rev 4. 




