
METER  GAS  ROTARY PISTON DAN 

TURBIN 

   



JENIS METER GAS INDUSTRI 

Meter gas industri yang umum digunakan dalam 
transaksi perdagangan adalah : 

 

 Positif Displacement  

( yang banyak digunakan adalah tipe rotary piston ) 

 Turbin ( paling banyak digunakan ) 

 Elektromagnit 

 Ultrasonic 

 Coriolis 

 Orifice  

 



Konstruksi Meter Gas Turbin 

 

Konstruksi meter gas secara pokok adalah : 

 

 Bagian  sensor / badan ukur / yang bersentuhan 

dengan media yang diukur. 

 Bagian Pengolah data / prosesor 

 Bagian penunjukan / display 

 



KONSTRUKSI METER GAS TURBIN 

  



DATA  TEKNIS 

 Merek Pabrik   : 

 Model/Tipe      : 

 Nomor Seri 

 Debit maksimum  Qmaks  dalam satuan m3/h dan/atau 

menggunakan tanda pengenal dengan huruf kapital G yang 

diikuti oleh bilangan tertentu. 

 Debit minimum Qmin dalam satuan  m3/h atau  dm3/h. 

 Tekanan kerja maksimum dan lain-lainnya. 

 Jika memerlukan pencatatan / penunjukan lebih dari satu ( 

elektronik, maka fasilitas output pulsa perlu mencantumkan nilai 

output pulsanya. 

 



Debit Transisi (Qt) 

Debit Transisi (Qt) adalah debit yang terletak 

diantara Qmin dan Qmaks yang nilainya adalah: 

 

0,20 Qmaks untuk meter dengan daerah ukur 1 : 10  dan 1 : 20 

0,15 Qmaks untuk meter dengan daerah ukur 1 : 30 

0,10 Qmaks untuk meter dengan daerah ukur 1 : 50 

 



TANDA PENGENAL & DAERAH UKUR 

Tanda 

Pengenal 

Debit 

Maksimum Daerah Ukur 

Meter Qmaks 1:10 1:20 1:30 1:50 

G m3/h Debit Minimum Qmin  m
3/h 

16 25 2,5 1,3 0,8 0,5 

25 40 4 2 1,3 0,8 

40 65 6 3 2 1,3 

65 100 10 5 3 2 

100 160 16 8 5 3 

160 250 25 13 8 5 

250 400 40 20 13 8 

400 650 65 32 20 13 

650 1000 100 50 32 20 

1000 1600 160 80 50 32 



Batas Kesalahan yang Diijinkan 

 

 Batas kesalahan yang dijinkan  untuk Meter Gas Turbin / 

Rotary Piston adalah : 

  

  

Debit ( Q ) 

 

Batas Kesalahan Yang diijinkan 

 

Tera Tera Ulang 

Qmin ≤ Q < 0,1 Qmaks ±  2  % ±  4 % 

0,1 Qmaks ≤ Q ≤   Qmaks ±  1  % ±  2  % 



PELAKSANAAN  PENGUJIAN 

Hal-hal yang perlu dipertimbangkan : 

 

1. Dalam melakukan pengujian meter gas jenis ini 

pengujiannya harus dilakukan satu per satu (tidak 

seperti meter gas diafragma yang dapat diuji 

secara seri) 

 

2. Pemeriksaan kebocoran perlu dilakukan pada 

bagian pemasangan meter gas yang diuji.  



PERHITUNGAN KESALAHAN PENUNJUKAN 

 Kesalahan meter gas industri dihitung dengan 

memperhatikan : 

 

 Kesalahan akibat beda penunjukan 

 Kesalahan akibat beda tekanan. 

 Kesalahan akibat beda suhu. 

 Kesalahan akibat kesalahan standar. 



Kesalahan Akibat Beda Penunjukan (S1) 

Kesalahan Akibat Beda Penunjukan (S1) 

  

                     

 

Dimana : 

W : Penunjukan volume meter gas yang diuji 

M : Penunjukan volume master meter. 

 

% 100 x 
M

M-W
  S1













Kesalahan Akibat Beda Suhu (S3) 

 

Kesalahan Akibat Beda Tekanan (S2) 

  

 

 

Dimana : 

PW   :   Tekanan pada meter gas yang diuji ( mmH2O) 

PM    :   Tekanan pada master meter (meter induk) 

 

                  

  % 0,01 x  -   PPS MW2




Kesalahan Akibat Beda Suhu (S3) 

Kesalahan Akibat Beda Suhu (S3) 

 

 

 

Dimana : 

Tw   :  Suhu meter yang diuji 

Tm  :  Suhu meter induk 

 

 

  % 0,34 x  -   ttS WM3




Kesalahan  Master  Meter   

 

 Kesalahan master meter ( SM ) diambil dari 

sertifikat master meter. 

 

 Kesalahan master meter adalah kesalahan yang 

diperoleh pada saat master meter tersebut diuji. 

 

 



Kesalahan Penunjukan Meter Gas Yang Diuji (SW) 

Kesalahan Penunjukan Meter Gas Yang Diuji (SW) 

 

SW  =  S1  +  S2  +  S3  +  SM  

 

Dimana : 

S1  :  Kesalahan akibat beda penunjukan 

S2  :  Kesalahan akibat beda tekanan 

S3  :  Kesalahan akibat beda suhu 

  

 



Instalasi  Uji  Meter  Gas  Industri menggunakan 

Master Meter 

  



Standar menggunakan Bell Prover 

 Kesalahan  meter gas industri jika diuji menggunakan 
standar Bell Prover adalah sama dengan jika 
menggunakan master meter. 

 Yang berbeda adalah notasinya saja. 

 

 Jika bell prover menggunakan cairan minyak sebagai 
pembatas volume, maka perlu mempertimbangkan 
adanya minyak yang masih menempel pada dinding 
sungkup, yang sering disebut dengan kesalahan 
kenaikan sungkup. 



BELL  PROVER  ( SUNGKUP UJI ) 

  1. Sungkup 

2. Pita Penggantung 

Sungkup. 

3. Bobot pengatur 

kecepatan alir. 

4. Cairan pembatas 

minyak / air 

5. Pelat skala 

6. Saluran keluar. 

7. Pompa udara (blower) 



Instalasi Uji Menggunakan Bell Prover 

  



 

Hal-hal yang harus diperhatikan pada penggunaan standar 

antara lain : 

 

a.  Cairan Pembatas Air, disarankan menggunakan  tabung air 

yang ditempatkan pada aliran antara pompa udara dan bell 

prover, dimaksudkan agar udara yang masuk ke bell prover 

sudah tidak menyerap butir-butir air cairan pembatas dalam 

bell prover   

b.  Cairan Pembatas Minyak, tidak perlu menggunakan  tabung 

air yang ditempatkan pada aliran antara pompa udara dan 

bell prover persyaratan minyak-nya adalah sejenis dengan oli    

SAE 10 

c.   Penggunaan  thermometer pada sungkup seperti halnya 

pada master meter digunakan untuk mengukur suhu cairan 

pembatas dan suhu udara. 
 



LANJUTAN  ……………………. 

d.  Disarankan menggunakan manometer dengan ketelitian        

1 mm H2O 

e.  Perbedaan tekanan antara bell prover dengan meter gas 

tidak lebih dari 0,1 kPa pada setiap kecepatan alir jika tidak 

melakukan koreksi perbedaan tekanan. 

f.   Koreksi temperatur dapat diabaikan jika perbedaan 

temperaturnya tidak lebih besar dari 0,5  oC 

g.  Perubahan suhu lebih besar dari  0,5  oC  dalam 1 jam tidak 

direkomendasi. 

 
 

 



Lanjutan   ……………. 

h.  Perubahan volume bell prover akibat aliran minyak pada 

dinding bell prover, tidak boleh lebih dari 0,067 kPa dimana 

nilai ini akan menyebabkan kesalahan sebesar 0,2 %. 

i.   Kondisi dasar gas adalah  ( kondisi standar ) adalah pada 

tekanan 101,325 kPa dan suhu 15 oC 

j.   Jika terjadi perubahan tekanan selama pengujian ( jika 

standar yang digunakan adalah bell prover ) perlu dilakukan 

penyetelan pada stabilisatornya. 
 



Lanjutan  ………………. 

k.   Disarankan untuk menggunakan media  uji udara. 

l.   Untuk penggunaan master meter disarankan untuk 

menggunakan standar meter jenis basah dan menggunakan 

cairan pembatasnya adalah minyak. 

m. Disarankan untuk melakukan pengecekan kebocoran sebelum 

melakukan pengujian. 

 



PENENTUAN VOLUME PADA KONDISI DASAR 

 Penggunaan meter gas umumnya menggunakan 

kondisi absolut. 

 Penggunaan kondisi tekanan dasar dan suhu dasar 

yaitu : 

 

 

 



Lanjutan …………….. 

dimana  :    

 Vb    =  Volume yang terukur pada kondisi dasar 

 V     =  Volume yang terukur pada kondisi pengujian 

 Pb    =  Pressure  pada fluida  pada kondisi dasar  

 P     =  Pressure  pada fluida  pada kondisi pengujian 

 Tb    =  Temperature fluida  pada kondisi dasar 

 T      =  Temperature fluida  pada kondisi pengujian 

Zb     =  Factor  Kompressibilitas fluida pada kondisi dasar 

 Z     =  Factor  Kompressibilitas fluida pada kondisi pengujian 

 



LANJUTAN   ………….. 

 Dalam penggunaan di lapangan untuk menentukan 

volume pada kondisi dasar dapat menggunakan 

peralatan khusus, yang sering disebut dengan 

converter. 

 Peralatan ini dapat menunjukkan volume pada dua 

kondisi yaitu pada kondisi operasional dan kondisi 

dasar. 

 Peralatan ini sebelum digunakan harus dikalibrasi 

lebih dulu. ( lihat pada materi meter gas rotary 

piston ) 



Verifikasi  Bell Prover metode Penimbangan 

 Penimbangan secara langsung 



Lanjutan  ……………. 

 Penimbangan tidak langsung 


