
FLOWcenter Danmark

- Lars Poder, FORCE Technology

www.teknologisk.dk

www.force.dk
Indlæg på seminar om:

Små, mindre og µflow –
og de særlige udfordringer

17. marts 2010 hos 
FORCE Technology, Brøndby

FLOWcenter Danmark



RTI-midler til FLOWcenter DK 
Rådet for Teknologi og Innovation (RTI) under Ministeriet 
for Videnskab, Teknologi og Udvikling bevilgede medio 
2008 opstartsmidler til et ”Flow Centre of Excellence”
samt til et flow-forprojekt rettet mod kommende EU-
ansøgningsrunde EMRP.

Avanceret flowmåling
(EMRP-flowprojekt)

1,00 mio.kr
(2008 – 2009)

Centre of Excellence 
for flowmåling
(FLOWcenter DK)

2,25 mio.kr
(2008 – 2009)

50 %

50 %
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FLOWcenter DK’s aktiviteter
A:  Tværgående organisation med fokus 

på faglige videnmiljøer
Centrets videnbasis og udvikling baseres på tværgående  
projekter/videnmiljøer, som rækker fremad og i relevant 
omfang har deltagere fra hvert af de involverede institutter. 
Udvikling af faciliteter, bemanding mv. er de involverede 
institutters eget ansvar men suppleres med samarbejdsaftaler, 
bl.a. vedr. legal metrologi og udvikling af avancerede flowkurser.  

Centret ledes af en styregruppe bestående af de chefansvarlige 
hos Force og TI, og for hvert projekt udpeges en projektleder.

A: Organisation
B: Formidling
C: Energi og miljø

i fremtiden
D: Mikroflow
E: LDV-advanced
F: Gasnormal

Hvert institut har 
suverænt ansvaret 
for udbygning af 
egne laboratorie

aktiviteter (hhv. FT1-
FT2 og TI1-TI2) 

mens der tilstræbes 
synergisk udnyttelse
og udbygning af de 

tværgående 
aktiviteter vedr. legal 

metrologi (F1) og 
formidling (F2)

Til centret tilknyttes en 
rådgivende følge-
/stakeholder-gruppe med 
repræsentanter for målgruppen 
og andre relevante parter. 
Følgegruppen afholder min. et 
årligt møde, fx i tilknytning til 
centrets årlige temadag. 
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D: Mikroflow (F&U)
Mikroflow er en vigtig parameter i forbindelse 
med en række medicinske og medicotekniske
applikationer, fx til måling af blodstrømning, 
insulindosering samt ved dialyse. På gassiden
efterspørges bl.a. måling og kalibrering af 
flowhastigheden i brint brændselsceller samt 
kalibrering af apparatur for lækageprøvning, 
medicinalindustrien og elektronikindustrien 
(køling af komponenter). 
Det er p.t. ikke muligt at lave sporbare målinger, 
men det er et område der fokuseres på både 
nationalt  samt internationalt. 

Aktiviteten rettes mod:
• At specificere behov og state-of-the-art
• At deltage i kommende EURAMET erfa-

gruppe i samarbejde med andre europæiske 
laboratorier, herunder PTB (DE) og NEL (UK)

• At etablere en mindre dansk pilot testfacilitet
• At skabe grundlag for deltagelse i det

kommende EMRP-udbud samt at udarbejde
en fremadrettet handlingsplan for området 

A: Organisation
B: Formidling
C: Energi og miljø

i fremtiden
D: Mikroflow
E: LDV-advanced
F: Gasnormal
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Handlingsplan for mikroflowområdet

Baggrund:

 At undersøge og specificere behov og state-of-the-art på området

 Udarbejdet i perioden juli 2008 til december 2009

 Informationssøgning hos internationale og nationale aktører

 Deltagelse i internationale møder og konferencer
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Handlingsplan for mikroflowområdet

Konklusion

 Der er efterspørgsel efter sporbar kalibrering både på væskeområdet 
(doseringspumper, målere) og gasområdet (fortrinsvis læktestere)

 Det er p.t. ikke muligt at få væskeflow udstyr akkrediteret kalibreret i 
Europa, men der er faciliteter på vej i Danmark, Tyskland og Frankrig

 På gassiden findes der europæiske institutter, som kan lave 
akkrediterede kalibreringer ved flow ned til ca. 0,03 µg/s
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Handlingsplan for mikroflowområdet

Konklusion - fortsat

 Mikrofluide teknikker anvendes eksperimentielt i dansk farmaceutisk 
industri, og der forventes stigende efterspørgsel efter måletekniske 
ydelser herfra

 Inden for medicoteknik og sundhed er der en lang række af mikrofluide 
applikationer og behov for måleteknisk support

 I Danmark forskes der inden for mikroflow, og der er etableret services 
med fx Computational Fluid Dynamics – CFD-modellering – men der er 
generelt mangel på sporbar måling til hjælp ved validering af 
modellerne
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Handlingsplan for mikroflowområdet

Forslag til indsatsområder

For at kunne understøtte industrien og forskningen skal metrologiinstitutterne 
tilbyde følgende:

 Akkrediteret og sporbar mikroflow- og delivered volumen kalibrering i 
væsker og gasser

 Sporbar kalibrering af læktestere ned til 4*10-11 mol/s

 Mulighed for karakterisering og udvikling af aktive og passive 
pulserende flowdæmpere samt karakterisering og videnspredning heraf
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Handlingsplan for mikroflowområdet

Forslag til indsatsområder - fortsat

 Undersøgelse af hvordan luftbobler i væskeflow påvirker flowmåleres  
performance, samt hvordan luftbobler kan undgås

 Videnformidling rettet mod dansk industri og forskning via seminarer, 
temadage samt artikler i fagblade

 Support til medico- og medicinalindustrien gennem udvikling og 
optimering af de anvendte målemetoder
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Tak for opmærksomheden

www.flowcenter.dk


