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Flow efter rørbøjninger med dimensionsovergange 
 

Flowcenter Danmark har gennemført numeriske beregninger på flowstrømning i rør. Beregningerne 
undersøger effekten af dimensionsændringer på rørføringen igennem enkelte eller dobbelte rørbøjninger. 
Undersøgelsen er gennemført som led i projektet Installationsforhold og dynamiske aftapningsforhold, der er 
støttet af resultatkontraktmidler fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen1. 

Projektet installationsforhold og dynamiske aftapningsforhold fokuserer blandt andet på at validere 
anvendelsen af de to standard forstyrrelser, der er beskrevet i OIML R 49 og EN 1434 set i forhold til danske 
faktuelle installationer. 

Udgangspunktet for at gennemføre beregningerne er, at langt den meste eksisterende litteratur om 
strømningsforhold igennem enkelte og dobbelte rørbøjninger tager udgangspunkt i strømninger i glatte rør 
uden dimensionsovergange. Størstedelen af de ældre installationer for vandmålere i Danmark er etableret 
med gevindsamlinger, hvilket ikke kan karakteriseres på denne måde. Nyere installationer er derimod ofte 
etableret med for eksempel presfittings eller lignende, hvor rørføringen tilnærmelsesvis kan betragtes som 
rør uden dimensionsovergange. Motivationen er således at undersøge, om denne forskel i 
installationsmetode kan have en betydning. 

Beregningerne i undersøgelsen er foretaget på installationer med hhv. en 90° bøjning og en dobbelt 
rørbøjning bestående af to 90° bøjninger med en indbyrdes afstand på 5 rørdiametre og roteret i forhold til 
hinanden.  

 

CFD modellen 

Vi beregner på en rørstrækning, som tager udgangspunkt i ¾” rørbøjninger med en krumningsradius på 2D. 
Den indvendige diameter i rørbøjningen mellem enderne med indvendige gevind er valgt til ø31 mm. Ved 
beregninger på en glat rørbøjning har vi valgt den indvendige diameter til ø15,5 mm, svarende til et ½” rør. 

                                                           
1 Projektet er del af Flowcenter Danmark & Praksisnær metrologiudvikling, der er støttet af resultatkontraktmidler fra 
Forsknings- og Innovationsstyrelsen i perioden 2016-2018 
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Som diameter på de rette rørstykker har vi valgt enten ø15,5 mm eller ø21 mm. Overfladeruheden er 
generelt sat til 0,15 mm, svarende til galvaniseret rør. 

ø15,5 mm rette rør nedstrøms for rørbøjningen svarer til, at vi har anvendt ¾” bøjning kombineret med en 
nippelmuffe og ½” måleforskruning. 

Vi har foretaget beregninger ved et Reynoldstal på 3500 svarende til en flowrate på omkring 200 l/t (0,06 
l/s), som ligger indenfor intervallet af normalt forekommende flowrater i danske husstandsinstallationer. 

                      

Figur 1: Geometri ved CFD beregninger. Dobbelt rørbøjning med dimensionsovergang (a), rørbøjning med gevindsamling (b) og 
rørbøjning med gevindsamling og dimensionsovergang (c). Strømningsretning er fra top til bund. 

Figur 1 viser de tre geometrier, som er anvendt til beregningerne. Rørstykket før rørbøjningerne er så lang, 
at der er tale om en fuldt udviklet hastighedsprofil ved indløbet til den første rørbøjning. Rørstykket efter 
sidste rørbøjning er så langt, at der ikke er nogen påvirkning for resultatet af beregningerne. 

Der er ikke taget højde for rundingsradier, hvilket betyder, at turbulensniveauet vil være beregnet højere 
end det faktisk er. Figur 2 viser tilsvarende to forskellige virkelige installationer. 

         

Figur 2: Til venstre en flowmåler monteret med gevind og dimensionsovergang. Til højre en installation med tilnærmelsesvis glat rør. 

Vi har anvendt CFD Softwaren Star-CCM+ med beregningsmetoden DES (Detached Eddy Simulation). DES 
betragtes som den bedste mulighed for at simulere hvirvelstrukturer. 

Som følge af at algoritmen anvender beregning i små tidsskridt, vil resultaterne være et stilbillede af 
hastighederne til et tilfældigt tidspunkt og ikke et udtryk for et tidsmæssigt gennemsnit. 

a) 

b) 
c) 
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For at sammenligne data har vi valgt at se på flowprofilen i et tværsnit 3D nedstrøms for rørbøjningen, 
hvilket svarer til længden af en målerforskruning. 

 

Resultater fra en rørbøjning 

Figur 3 viser flowhastighederne i det geometriske symmetriplan for henholdsvis et glat rør, gevindsamling og 
gevindsamling med dimensionsovergang.  

 

 

 

 

Figur 3: Flowhastighed (skalar) ved de tre forskellige geometriske modeller. Glat rør (a), gevind (b) og gevind med 
dimensionsovergang (c). 

Med et rør uden dimensionsovergange og uden gevind opnår man en flowprofil, som ofte fundet illustreret i 
litteraturen med en aksiel hastighed2, som er høj ved rørvæggen og med to hvirvler.  

                                                           
2 Med aksiel hastighed skal forstås hastigheden på langs af røret. 

c) 

b) 

a) 
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Figur 4 viser de aksielle hastigheder 3D nedstrøms for rørbøjningen samt hvirvelstrukturerne i tværsnittet. 

 

 

Figur 4: Aksiel hastighed (farveskala) samt hvirvelstruktur i tværsnittet ved de tre forskellige geometriske modeller. Glat rør (a), 
gevind (b) og gevind med dimensionsovergang (c). 

Vi ser, at den glatte rørbøjning og gevindsamlingen med dimensionsovergang begge har to sekundære 
hvirvler, hvorimod rørbøjning med gevindsamling uden dimensionsovergang har en hastighedsprofil, der i 
højere grad ligner en enkelt rotation. Den aksielle hastighedsprofil for den glatte rørbøjning og 
gevindsamlingen med dimensionsovergang ligner hinanden men er drejet 180°.  

Figur 4 viser for alle beregninger, at der er tale om en ikke-symmetrisk hastighedsprofil. Taget som 
gennemsnit over en tidsperiode bør man forvente symmetriske hastighedsfordelinger, da geometrien er 
symmetrisk. 

På figur 5 er vist billeder af et rør, som har været til undersøgelse ved gennemskæring hos FORCE 
Technology. Belægningerne er slidt, hvor der har været høje hastigheder, hvilket indikerer, at beregningerne 
svarer til virkeligheden. 

                    

Figur 5: Gennemskåret rørbøjning med gevindsamling og dimensionsovergang.  

a) b) c) 
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Resultater fra en dobbelt rørbøjning 

Den dobbelte rørbøjning har vi udelukkende simuleret med de to yderpunkter – det vil sige glat rør og 
gevindsamling med dimensionsovergange.  

Figur 6 viser tværsnittet i bøjning nr. 2 i den dobbelte rørbøjning. 

    

 

 

Figur 6: Flowhastighed (størrelse i symmetrisnittet) ved bøjning nr. 2 i en dobbelt rørbøjning med glatte rør (a) og gevindsampling 
med dimensionsovergang (b). 

De tilhørende aksielle hastigheder og hvirvelstrukturer ved 3D nedstrøms for bøjning nr. 2 er vist på figur 7.  

Herudover kan man se de tilsvarende hastigheder ved 10D nedstrøms for bøjning nr. 2 på en gevindsamling 
med dimensionsovergang. 

a) 

b) 
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Figur 7: Aksiel flow og hvirvelstruktur 3D nedstrøms for bøjning nr. 2 i en dobbel rørbøjning med glatte rør (a), gevindsamling med 
dimensionsovergang (b) og 10D nedstrøms for bøjning nr. 2 i en dobbelt rørbøjning med gevindsamling og dimensionsovergang (c). 

I det glatte rør kan man se den karakteristiske asymmetriske svirl samt høje hastigheder langs rørvæggen. I 
den dobbelte rørbøjning med dimensionsovergang er der efter 3D etableret to hvirvler, som senere ved 10D 
er blevet til svirl. Den aksielle hastighedsprofil er fladere end for en glat rørbøjning.  

I forhold til metodevalg, er det vigtigt at notere, at CFD er et redskab til at illustrere de fysiske forhold i 
rørene. Jo bedre formulering af modellen, des bedre vil resultaterne illustrere de virkelige forhold i rørene. I 
denne beregning er der ikke taget højde for variationer på overfladeruhed (for eksempel som følge af rust 
eller kalkudfældning) eller skarpheden af kanter og overgange. Ligeledes vil en flowmåler placeret 
nedstrøms kort for rørbøjningen også give en påvirkning af hastighedsfordelingen i røret. Resultaterne er 
dog illustrative i forhold til virkelige installationer, hvor der er mange variationer på samlingsmetoder og 
gevindsamlinger. 

 

Konklusion: Relation imellem CFD beregningerne og nøjagtigheden af flowmålerne 

Konklusionen på baggrund af disse beregninger er, at installationsforhold ikke kan fortolkes udelukkende på 
basis af rørføringen men også de anvendte samlingsmetoder. Dertil kommer, at effekter, som kommer fra 
øget overfladeruhed i form af belægninger og/eller rust, også kan tænkes at spille en rolle for flowet i 
rørene. 

Hastighedsprofilerne i figur 5 og figur 7 viser aksielle hastigheder med toppunkt ved væggen (figur 4a, 4c og 
7a) eller svagt assymetrisk fordeling (figur 4b, 7b og 7c). De tangentielle hastigheder er ligeledes med en 
enkelt hvirvel (figur 4b, 7a og 7c) eller dobbelt hvirvel (figur 4a, 4c og 7b). Flowkarakteristikken er således 
ikke linket til enten enkelt eller dobbelt rørbøjning.   

Tankegangen bag flowforstyrrelsestestene i standarderne EN 1434 og OIML R 49, hvor der anvendes 
forenklede geometrier til etablering af standardiserede flowforstyrrelser, er således plausibel som generisk 
testmetode. Spørgsmålet er dog, om de anvendte flowforstyrrelser er tilstrækkelige til at omfavne de fysiske 
installationsforhold ude hos forbrugerne. 

 

a) c) b) 
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