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Clamp-on flowmåling
• Kan monteres udvendigt på eksisterende rør

• ”Forstyrrer” ikke det aktuelle flow

• Nemt og hurtig at montere

• Mobilt udstyr

• Specifikationer for rør nødvendigt
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• Doppler baseret
• Anvender dopplerskift
• Kræver partikler i måleemnet (seeding)

• Transit Time*
• Betragter forskel i tider med og mod flow



Transit time ultralydsflowmåling
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O. Keitmann-Curdes et. al, IEEE International Ultrasonics Symposium Proceedings 2008
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V = gennemsnitlig flowhastighed over røret
Δt = tup – tdown = forskellen i transit tid mellem transducere
D = rør diameter
Θ = vinklen mellem ultralydens ”stråle” og axial retning
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Transit time ultralydsflowmåling

W-metode anvendes i mindre rør V-metode er den hyppigst anvendelige
(25 – 500mm rør)

Z-metode anvendes ved større rør
(300 – 5000mm rør)



Transit time ultralydsflowmåling
• Indfaldsvinklen, Ɵ, afhænger af flere parametre:

• Lydhastighed i målte materiale
• Tykkelse af rørvæg
• Rørvæg materiale

• Rørdiameteren påvirker:
• Lydbølgernes længde og dermed
• Transittiden
• Den nødvendig afstand mellem sensorer  
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Fundamentals of Ultrasonic flow measurement for industrial applications, Krohne Messtechnik GmbH & Co. KG Duisburg, 2000
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Transit time ultralydsflowmåling
Øvrige krav og anbefalinger:

• Kan anvendes på DN15 til DN5000 

• Indløbslænge > 10 x rør-diameter

• Reynoldstal > 10.000

• Usikkerhed ~5 % (kan variere med flowhastighed og rørdiameter)

• Ensartet emne i røret – undgå luftbobler
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Anbefalinger fra Krohne Messtechnik GmbH & Co. KG Duisburg, 2000

Transducer 2
Transducer 1



Kalibrering af clamp-on flowmåler

Akustisk 
kalibreringsfaktor

Geometrisk 
kalibreringsfaktor

Fluid-mekanisk 
kalibreringsfaktor

rørvæg

rørvæg



Kalibrering af clamp-on flowmåler
1. Flowprofil skal være kendt (Reynolds tal > 10.000)

2. Indløb > 10 x diameter af rør

3. Mulighed for udluftning af væske – ingen luftbobler

4. Kalibreret reference flowmåler

5. Kendt, kalibreret rørgeometri
a) Materiale
b) Tykkelse på rørvæg
c) Rørdiameter
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Vi vil på Teknologisk Institut få fremstillet metrologisk, 
kalibreret rørindsats til kalibrering af clamp-on flowmålere.



Kursus i clamp-on flowmåling
Der er behov for kursus i teoretisk og praktisk clamp-on 
ultralydsflowmåling.

1. Usikkerhed af måling afhænger af:
a) Informationer om rør (geometri og materiale)
b) Placering af clamp-on sensorer
c) Flowforhold
d) ”Urenheder” i målte medie i røret
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Kursus i clamp-on flowmåling
% fejl pga. 90 graders bøjning før måler

Diameter fra bøjning

Anderson M.L., Flow Measurement and Instrumentation 13 (2002) 125–142



Kursus i clamp-on flowmåling

Anderson M.L., Flow Measurement and Instrumentation 13 (2002) 125–142

% fejl pga. 2/3 åben ventil før måler

Diameter fra bøjning



Kursus i clamp-on flowmåling
Opbygning af undervisningsflowrig med forskellige konfigurationer:

1. Forskelle rørtyper

2. Bøjninger

3. Ventiler

4. Mulighed for ændring af placering af clamp-on både lodret og vandret

5. Mulighed for at introducere luftbobler i systemer

6. Ændring af flowhastighed og profil og dermed Reynolds tal
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opmærksomhed
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sorh@teknologisk.dk
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