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Sammanfattning
STT Emtec AB är ett teknikföretag med ett motorlaboratorium i Njurunda strax söder om
Sundsvall. I laboratoriet bedrivs utveckling av avgasreningssystem samt kalibrering och
provning av förbränningsmotorer och kringsystem. I denna verksamhet är det viktigt att mäta
luftflöde in i motorerna på ett tillförlitligt sätt, vilket är något företaget i dagsläget har problem
med. Idag används ett system med ett antal kommersiella flödesmätare återfunna i
personbilar.
Syftet med projektet är att analysera och förbättra det befintliga mätsystemet mot högre
noggrannhet och robusthet samt att minska installationskänsligheten. Utveckling av en
kalibreringsrigg för kalibrering av flödesmätarna är också en del i arbetet.
Utifrån en litteraturstudie byggdes en testrigg för olika flödesmätare och tre olika mättekniker
valdes för vidare analys (Debimoblad, Denso ultraljudsmätare samt Bosch varmfilmsmätare).
Påverkan från hastighetsprofiler och störningar i form av olika placering av mätarna
analyserades med avseende på mätnoggrannhet och robusthet.
Resultatet visar att olika hastighetsprofiler kan störa prestandan hos flödesmätare med endast
en mätpunkt, detta även med en ostörd raksträcka med en längd tio gånger den hydrauliska
diametern. Att endast använda flödesriktare, dvs. en metod för att konditionera flödet innan
mätning i ett rör, förstärker en eventuell hastighetsprofil. En kombination av flödesriktare och
andra flödeskonditionerande metoder, t.ex. nät, måste därför användas för att minska
hastighetsprofilens snedfördelning.
En kombination av tre Denso ultraljudsmätare i samma tvärsnittsarea visade sig inte ge någon
förbättring av noggrannheten i flödesmätningen då signalen från de tre givarna inte gav en
korrekt bild av medelflödets hastighet och därför avfärdades den lösningen.
Möjligheten till konstruktion av flödesriggen blev också begränsad då den tänkta kompressorn
inte fungerade på ett tillförlitligt sätt. En mindre radialfläkt testades istället men visade sig ha
för liten kapacitet. För framtida vidareutveckling av konceptet finns dock ett initialt underlag i
detta resultat.
Sammanfattningsvis kan man genom utvärderingen av de olika flödesmätarna, konstatera att
Debimobladen var de mest passande för tillämpningen. Trots att nackdelen med dessa är den
dåliga prestandan under 5 m/s, kan man genom att kombinera Debimobladen med de
befintliga Densogivarna, skapa ett mer robust mätsystem.
I framtiden bör man alltså fortsatt titta på kompletterande mätare till Debimobladen eller
använda dem tillsammans med Densogivarna som en förbättrande åtgärd jämfört med dagens
mätsystem. Under andra ekonomiska förutsättningar kan även andra, kommersiella
mätsystem vara av intresse, då de löser några av de mättekniska problem som nämnts i denna
rapport.
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Abstract
STT Emtec AB is a technically focused company with an internal combustion engine laboratory
in Njurunda a few kilometers south of Sundsvall. I this laboratory, development of purification
systems for exhaust gases and calibration and testing of internal combustion engines is carried
out. In this type of activity, it is important to measure the air flow going into the engines in a
reliable way, which is a reoccurring problem today. The system used today consists of a variety
of commercial flow meters from the automotive industry.
This project aims to analyze and improve the existing measurement system to achieve higher
accuracy and robustness, while making the system less dependent on installation. The
development of a calibration device to calibrate the flow measuring devices on the site was
also one part of the project.
The things learned by a literature study were used to build a flow simulation setup to be used
to evaluate three different measuring techniques (Debimo blades, Denso ultra-sonic flow meter
and Bosch hot film anemometer). Influence from varied placing of the measuring devices and
flow profiles were investigated, with focus on accuracy and robustness.
The results show that different flow profiles disturbs the performance of flow meters with only
one point of measurement, even with a straight pipe section, prior to the meter with a length
ten times that of the hydraulic diameter. The use of only a flow conditioner (a method for
conditioning the flow prior to the measuring device) magnifies the flow profile. A combination
of flow conditioners and other flow conditioning devices, such as nets, is necessary to reduce
the flow profile bias.
A combination of three Denso ultrasonic flow meters in the same cross sectional area, didn’t
give any improvement of the measurement. The signal from these three sensors didn’t give a
correct value for the mean flow velocity and thus, the solution was discarded.
The construction of the calibration device was halted due to the bad performance of the
intended compressor; instead a small radial fan was installed, but was deemed too small for
the setup. For future development though, these results can be used as a starting point.
As a result of the study, it can be concluded that the Debimo blades were the ones most suited
for the task after the evaluation of the different flow meters, although the disadvantage of these
is the poor performance under 5 m/s. Thus, by a combination of the Debimo blades and the
existing Denso flow meters, a more robust measuring system can be constructed.
In the future it is advisable to look at different flow meters, as a complement to the Debimo
blades or use them as an enhancing action together with the Denso flow meters. Also, if the
future offers another economic situation, industrial measuring systems can be favorable for
solving some of the problems in the current measuring system.
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1 Inledning
STT Emtec AB är ett teknikföretag med 30 års erfarenhet inom motorbranschen. Företaget har
ett motorlaboratorium i Njurunda strax söder om Sundsvall som är ackrediterat av Swedac
enligt ISO 17025. I laboratoriet bedrivs utveckling av avgasreningssystem samt kalibrering och
provning av förbränningsmotorer och kringsystem, med fokus på avgasrenande och
prestandahöjande åtgärder. Företaget har i dag ett 30-tal anställda och kunder återfinns i
dagsläget i bland annat Europa, Asien, Australien samt Syd- och Nordamerika.
I laboratoriet finns tre motorprovceller. Vid den motorprovning som utförs på STT Emtec är
mätning av luftflöde en nyckelparameter. Idag används både mätutrustning från etablerade
leverantörer och egenutvecklad utrustning. Kalibrering sker till viss del av ett externt
kalibreringslaboratorium (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) men också i eget
laboratorium.
Projektet har tillkommit då det i dagsläget är problematiskt att mäta luftflöde på ett tillförlitligt
sätt, en nyckelparameter vid emissionsmätning av en förbränningsmotor. Det görs som ett
examensarbete som om fattar 30 hp inom Civilingenjörsprogrammet i Energiteknik vid Umeå
Universitet.
I fortsättningen av detta kapitel beskrivs bakgrund till projektet, syfte och mål samt
avgränsningar.

1.1 Bakgrund
Vid motorprovning ställs stora krav på de olika system som används för loggning och
mätningar av relevanta parametrar. Då laboratoriet är ackrediterat enligt ISO 17025 så kräver
det att t.ex. alla sensorer och givare som används i anläggningen ska vara kalibrerade mot ett
referensinstrument, i detta fall en Sensyflow P 240. Referensinstrumentet skickas i sin tur till
SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) för kalibrering mot en spårbar referens. På detta
sätt erhålls god kontroll på sensorernas funktion.
Motorlaboratoriet har nyligen påbörjat byggandet av en kalibreringsrigg som bygger på en
luftkompressor som kan pumpa luft med varierande flöde upp till drygt 2000 kg/h.
Referensinstrumentet får endast användas som just referens vid kalibrering av andra
flödesmätare och därför har det utförts inledande tester av olika alternativa flödesmätare
(varmfilm, ultraljud samt strypflänsar) för att hitta ett robust och ekonomisk alternativ. Det har
även konstaterats att det krävs kombinationer av nät och luftriktare för att få mätutrustningen
robust, vilket i sin tur ger nackdelar i form av tryckfall.
De flödesmätare som används i dagsläget på anläggningen fungerar bra, dock kräver de
omfattande och tidsödande kalibrering mot emissionsinstrumenten för att ge tillförlitliga
mätvärden. Därför är det önskvärt att hitta en lösning där flödesmätarna inte kräver kalibrering
eller alternativt förenkla kalibreringsprocessen av de befintliga mätarna.
I dagsläget är utbudet av industriella flödesmätare stort, men då de flesta tester som görs i
motortestcellerna kräver mer än en flödesmätare (för att mäta olika delflöden) så är det viktigt
att hålla tryckfallen så låga som möjligt. Ur ett ekonomiskt perspektiv är det inte heller hållbart
att investera i ännu fler industriella flödesmätare då de har ett högt pris (ca 100000-300000 kr)
[1] [2] och det skulle behövas ett stort antal mätare för att täcka behovet.
Vanliga kommersiella flödesmätare inom området är varmfilms- och varmtrådsanemometrar
av olika slag. En väldigt vanlig tillämpning är i de flesta av dagens bilar, där de sitter på
insugssidan och mäter mängden luft som motorn förbrukar. Även andra metoder används inom
fordonsindustrin, t.ex. ultraljudsmätare för samma ändamål. Med utgångspunkt från dessa
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typer av mätare har enklare tester och försök gjorts på laboratoriet, dock utan optimal lösning
har kunnat hittas.
En möjlig lösning som efter dessa tester verkat lovande, är en kombination av olika typer av
flödesmätare, som tillsammans kan utgöra ett komplett mätsystem. Dock är inte denna lösning
ännu utvecklad eller verifierad.
Vid mätning av flöden är det viktigt att förstå påverkan från flödets natur på mätningens
noggrannhet. I Gustavssons och Nyquists handbok [3] beskrivs en mätmetod för luftflöde i
rökgaskanaler i förbränningsanläggningar. Här poängteras vikten av att kalibrera utrustningen
på plats i den befintliga installationen samt hur antal mätpunkter ska väljas. Där ges också
beskrivning av tillvägagångssätt för mätning av luftflöde med Pitotrör enligt ISO-standard.
Att välja rätt flödesmätare är ett problem i sig, där många variabler bör beaktas. I handboken
skriven av Miller [4] beskrivs olika tillvägagångssätt vid val av flödesmätare. Fördelar
respektive nackdelar med olika mätartyper förklaras och belyses utifrån flödes- och
installationstekniska synvinklar. Utifrån detta kan valet av mätare förenklas med hjälp av
riktlinjerna som ges.
Ett annat flödestekniskt problem som är en mätningsteknisk utmaning är pulsationer i flödet,
orsakat av t.ex. turbiner eller andra komponenter i systemet. I Laurantzons doktorsavhandling
[5] testas ett antal flödesmätare i en speciellt konstruerad testrigg, byggd för att simulera
flödeförhållandena i ett insug till en förbränningsmotor. Här testades flödesmätarnas prestanda
i pulserande luftflöden vid ett antal flödeshastigheter. Där konstateras bland annat att flödets
natur kan antas ha en relativt uniform hastighetsprofil vid tydliga pulsationer i flödet. Dessutom
konstaterades det att vissa typer av flödesmätare, t.ex. Bosch varmfilmsmätare hade ett stort
mätfel (ca 20-30 %) vid pulsationer inom området 30-50 Hz.

1.2 Problembeskrivning
Under motorprovning är det viktigt att kunna mäta luftflödet in i motorn på ett tillförlitligt sätt.
Förutom referensmätaren så ger de flödesmätare som idag används på STT Emtec:s
anläggning alltså inte alltid konsekventa mätvärden, dels på grund av installationskänslighet
och dels på grund av kalibreringssvårigheter. De i nuläget installerade mätarna behöver
kalibreras om för varje installation i testcellerna och ger då olika mätvärden beroende på hur
de installeras (installationskänslighet). Detta är problematiskt i dagsläget dels eftersom ingen
fristående kalibreringsrigg finns att tillgå, dels för att det ofta är trångt och svårt att kunna
kalibrera mätarna på plats (kalibreringssvårighet). Detta gör att installation samt val av mätare
bör ses över och analyseras för att minska mätfel för att därmed underlätta vid byte av uppdrag
i motorprovcellerna. Även utveckling av en smidig kalibreringsutrustning är av intresse för att
kalibrera in de i nuläget installerade mätarna för den befintliga installationen. Om de i nuläget
installerade mätarna skulle bytas ut till mätare som är mindre installationskänsliga, skulle
problemet med kalibrering minskas.
Den referensmätare som finns på STT Emtec:s anläggning, en Sensyflow P 240, är en
industriell mätare med hög noggrannhet. Det finns en huvudanledningar till att denna inte
används i motortestcellerna i nuläget, den har ett för stort tryckfall över mätarkroppen för att
de motorer som används ska fungera optimalt i testcellerna. Modernare industriella
flödesmätare finns att anskaffa, men de genererar även de ett allt för stort tryckfall..
Ovan nämnda tryckfall är problematiskt då det ställer till det för motorerna i testcellerna. Ett
ökat tryckfall kan ofta försvåra testerna i cellerna, då det kan bli svårt att uppnå specificerade
temperaturer och tryck för de önskade lastfallen i ISO 8178 [6].
Utöver detta är spårbarhet på mätosäkerheter och toleranser på mätinstrumenten av stor vikt
för att kunna styrka tillförlitligheten på data från anläggningen. Genom ISO 17025 [7]
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standarden krävs bl.a. spårbarhet på alla mätinstrument för att få behålla ackrediteringen.
Detta gör att en känd mätosäkerhet hos flödesmätarna är en relevant faktor vid val av mätare.
Utifrån detta är det alltså önskvärt att kunna kalibrera flödesmätarna mot referensinstrumentet
för att spårbarheten ska upprätthållas.

1.3 Syfte
Syftet med projektet var att:


Skapa sig en förståelse för de flödestekniska problem som finns vid mätning av
gasflöden



Utvärdera olika sensortyper med avseende på lämplighet för denna tillämpning



Analysera samt förbättra metoden för mätning av gasflöden på anläggningen

1.4 Mål
Målet med projektet var att:


Vidareutveckla dagens system till ökad robusthet (minskad mätspridning och
installationskänslighet med bibehållet minimalt tryckfall)



Påbörja konstruktion av en kalibreringsrigg för kalibrering av flödesmätare med
utgångspunkt från befintlig kompressor

1.5 Avgränsningar
På grund av projektets natur fanns det en del avgränsningar att förhålla sig till. Vissa av dem
skapades för att möjliggöra projektet och för att på bästa sätt tillfredsställa uppsatta krav, andra
kom sig naturligt från yttre omständigheter. För att på bästa sätt tillfredsställa uppsatta krav,
valdes mättekniker som minimerar merkostnaden för företaget. Flödena som studerades
antogs vara inkompressibla och ha låg viskositet, detta för att förenkla den matematiska
analysen. Då företaget innehar en industriell flödesmätare (Sensyflow P 240) som endast får
användas som referensinstrument, begränsades användningen av denna till just som
referensinstrument. Nedan listas de olika begränsningarna i punktform:





Mättekniker bör väljas för att minimera merkostnaden, redan befintliga sensorer bör
användas i största möjliga mån.
Flödets pulsationer i rören antas i experimenten vara små/icke existerande.
Flödet antas vara inkompressibelt och ha låg viskositet under experimenten.
Den industriella mätare som anläggningen äger (Sensyflow P 240) är en
referensmätare och bör inte användas för kontinuerliga mätningar i testcellerna.
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2 Teori
Här kommer alla grundläggande principer och bakomliggande fysikaliska samband förklaras
för att skapa en grundförståelse för läsaren inför kommande delar av rapporten.
Avsnittet är uppdelat under ett antal rubriker, där läsaren först får en introduktion till luftflödens
natur och luftflödesmätningar i allmänhet. Sedan beskrivs de olika mätteknikerna som använts
och studerats under arbetets gång.

2.1 Motorprovning
Motorprovning är ett ganska vitt begrepp, och innefattar en mängd olika tester, t.ex.
kallstartsprov, katalysatoråldrande, optimering av motorsystem o.s.v. Viktigt vid alla tester är
att mäta utsläpp från motorn. För gasmängdsmätningar ges mätvärden på
gassammansättning i avgaserna på volymprocent av avgasflödet. Detta gör att flödesmätning
av insugsluften är nödvändigt för att kunna bestämma mängden av de olika emissionerna.
Alla test- och kalibreringslaboratorier som är ackrediterade av Swedac, är ackrediterade under
ISO 17025 [7]. Denna standard berör alla laboratorier som utför någon sorts provning eller
testning (inklusive kalibrering), t.ex. s.k. första-, andra- och tredjepartslaboratorier. För
laboratorier vars verksamhet endast innefattar delar av aktiviteterna i ISO-standarden, utesluts
dessa klausuler. [7]
De laboratorier där motorprovning ingår, används en annan specifik standard för
motorprovning, ISO 8178 [6]. Denna standard heter mer specifikt ”Reciprocating internal
combustion engines -- Exhaust emission measurement -- Part 9: Test cycles and test
procedures for test bed measurement of exhaust gas smoke emissions from compression
ignition engines operating under transient conditions”. Som framgår av titeln innehåller den
beskrivningar på standardiserade testcykler av förbränningsmotorer. I dessa standarder ingår
även beskrivningar och riktlinjer för emissionsmätningarna som utförs, gränsvärden som ska
klaras samt krav på den mätande utrustningen. [6]
STT Emtec:s laboratorium i Njurunda är som tidigare nämnt ackrediterat enligt ISO 17025 [7].
Vid motorprovning används körcykler och riktlinjer från bland andra ISO 8178 [6].

2.2 Luftflöde
Alla fluiders rörelse kan teoretiskt beskrivas med hjälp av Navier-Stokes ekvation. Rörelserna
i fluiden styrs av tre fundamentala principer:




Konservering av massa.
Konservering av moment (Newtons lag).
Konservering av energi.

Dessa principer kan uttryckas som ekvationer, som i sin grundform är antingen i integralform
eller som partiala differentialekvationer. Genom att kombinera dessa ekvationer kan, genom
härledning, Navier-Stokes ekvation konstrueras.
En av Navier-Stokes stora nackdelar är att ekvationen i dag saknar exakta lösningar, annat än
i väldigt begränsade och specifika fall. Detta gör att den ofta används i reducerad form, genom
att t.ex. anta inkompressibilitet (konstant densitet), icke viskösa fluider och så vidare. På detta
sätt görs ekvationen användbar och kan tillämpas med vissa restriktioner. I ekvation (1) kan
man se Navier-Stokes ekvation för inkompressibla och newtonska vätskor, skriven i vektorform
för enkelhetens skull
𝛿𝑽
𝜌 ( + (𝑽 ∙ 𝛻)𝑽) = −∇𝑷 + 𝜌𝒇 + 𝜇∇2 𝑽,
𝛿𝑡
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(1)

där 𝜌 är densiteten hos fluiden, 𝑽 är hastighetsvektorn, 𝑷 vektor med de statiska trycken, 𝒇 de
externa krafter som verkar på fluiden och 𝜇 är den dynamiska viskositeten hos fluiden. Första
𝛿𝑽
termen i vänsterledet 𝜌 ( 𝛿𝑡 ), beskriver förändringar med tiden hos fluiden i en fix-punkt. Den
andra termen i vänsterledet, 𝜌(𝑽 ∙ 𝛻)𝑽, beskriver den konvektiva accelerationen hos fluiden.
𝛿𝑽
Vänsterledet, 𝜌 ( 𝛿𝑡 + (𝑽 ∙ 𝛻)𝑽), kan sammantaget sägas beskriva förändringar i tid
medföljande en fluidpartikel. Vidare, beskriver första termen i högerledet, −∇𝑷, beskriver
trycken som verkar på fluiden. Andra termen i högerledet, 𝒇, representerar externa krafter (t.ex.
gravitationen). Tredje och sista termen, 𝜇∇2 𝑽, beskriver det viskösa bidraget till fluidens
𝑘𝑔𝑁
rörelse. Enheten på Navier-Stokes ekvation är 3 , alltså kraft gånger densitet. Alla termer är
𝑚
således beroende av exakta mätningar av fysiska parametrar i flödet.
2.2.1 Bernoullis ekvation
Bernoullis ekvation är en ekvation som beskriver att en ökning av hastigheten hos en friktionsfri
strömmande fluid innebär en minskning av tryck eller en minskning av vätskans potentiella
energi. Denna ekvation presenterades 1738 av vetenskapsmannen Daniel Bernoulli i hans bok
Hydrodynamica [8]. Trots åldern på ekvationen och de många antaganden som görs under
härledningen, är den ännu i dag användbar för att förutsäga och analysera olika
flödesförhållanden. På grund av alla antaganden som ekvationen bygger på, är det lätt att
felaktigt tillämpa den om man är oförsiktigt. Det är inte för inte som denna ekvation brukar
kallas för ”the most used and abused equation in fluid mechanics”. Därför kommer här en kort
härledning för Bernoullis ekvation, för att belysa de olika begränsningar som sätts på flödet
där ekvationen tillämpas [9].
Härledningen utgår från Navier-Stokes ekvation för inkompressibla och newtonska fluider
(ekvation (1)) Det flöde som betraktas antas vara stationärt och icke visköst, se ekvation (2).
𝛿𝑽
(2)
= 0,
𝜇∇2 𝑽 = 0
𝛿𝑡
Genom att kombinera ekvation (2) med ekvation (1) (med andra ord att tillämpa ovan nämnda
antaganden på Navier-Stokes ekvation för inkompressibla och newtonska fluider) erhålls
ekvation (3).
𝜌(𝑽 ∙ 𝛻)𝑽 = −∇𝑷 + 𝜌𝒇

(3)

Genom definition av Nablaoperatorn [10] kan vänstra ledet i ekvation (3) skrivas om en enligt
ekvation (4), och på så vis förenkla den fysiska tolkningen för denna tillämpning.
1
(𝑽 ∙ ∇)𝑽 = ∇(𝑽 ∙ 𝑽) − 𝑽 × (∇ × 𝑽)
2

(4)

Genom att ta kryssprodukten av hastighetsvektorn 𝑽 och ∇, fås vorticitetsvektorn 𝝎, enligt
ekvation (5). [11]
𝐕×∇×𝑽 = 𝑽×𝝎

(5)

Genom att kombinera ekvation (3) med ekvation (4) och (5) erhålls ekvation (6).
1
𝜌 ( ∇(𝑽 ∙ 𝑽) − 𝑽 × 𝝎) = −∇𝑷 + 𝜌𝒇
2

(6)

Om de externa krafter som verkar på fluiden antas vara gravitationen, samt att den endast
verkar i riktning 𝑧, kan vektorn 𝒇 beskrivas enligt ekvation (7).
𝒇 = 𝒈 = [0,0, 𝑔]𝑇 = ∇(−𝑔𝑧)
5

(7)

Om 𝒇 i ekvation (6) ersätts med uttrycket i ekvation (7), erhålls efter omskrivning ekvation (8).
1
∇ ( 𝜌𝑽2 + 𝑃 + 𝜌𝑔𝑧) = 𝑽 × 𝝎
2

(8)

Om parentesen i vänsterledet av ekvation (8) skrivs som 𝑯(𝒙) (även Bernoullis ekvation), kan
sambandet i ekvation (9) formuleras. [10]
𝑑𝑯
(9)
= ∇𝑯 → 𝑑𝑯 = ∇𝑯 ∙ 𝑑𝒙
𝑑𝒙
Genom att kombinera ekvation (8) med ekvation (9) kan då ekvation (10) formuleras enligt
nedan.
𝑑𝑯 = 𝑽 × 𝝎 ∙ 𝑑𝒙

(10)

För att Bernoullis ekvation ska gälla, ska högerledet i ekvation (10) vara noll, med andra ord
ska derivatan av Bernoullis ekvation vara noll. Detta är uppfyllt i de 6 fall som presenteras i
listan nedan:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

När 𝑑𝒙 är parallell med 𝑽 (jämförelse av punkter längs en strömningslinje).
När 𝑑𝒙 är parallell med 𝝎 (jämförelse av punkter längs en vortexlinje).
När 𝑽 är noll (inget flöde).
När 𝝎 är noll (ingen vorticitet i flödet, flödet är ”virvelfritt”)
När 𝑽 är parallell mot 𝝎.
När färdvägen för 𝑯(𝒙) är på ett plan som är vinkelrätt mot 𝑽 × 𝝎 (en Bernoulli-yta)

När något av dess kriterier är uppfyllt (räcker med ett), kan Bernoullis ekvation formuleras
enligt ekvation (11).
1 2
(11)
𝜌𝑉 + 𝑃 + 𝜌𝑔𝑧 = 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡
2
Genom denna härledning kan man enkelt se när Bernoullis ekvation gäller och när det är
lämpligt att använda den.
2.2.2 Reynolds tal
Reynolds tal är en dimensionslös storhet inom strömningsläran som kan användas för att
underlätta analys av flödesmönster hos fluider i olika flödessituationer. Reynolds tal är
uppkallat efter Osborne Reynolds efter hans död år 1912. Reynolds var en framstående
innovatör inom flödesmekaniken och bidrog till stora framsteg och upptäckter som än i dag är
av stor relevans. Hans huvudområde handlade om övergången mellan laminärt och turbulent
flöde i rör. Utifrån sina studier och experiment, konstruerade han ett dimensionslöst tal, vilket
sedemera blev uppkallat efter honom. Ofta används Reynolds tal för att bestämma om ett flöde
av en fluid är turbulent eller laminärt. Rent fysiskt beskriver Reynolds tal förhållandet mellan
de interna krafterna (tröghetskrafterna) och de viskösa [4] [9].
Härledningen av Reynolds tal kan också göras utifrån Navier-Stokes ekvation. Ekvation (1)
görs dimensionslös genom att multiplicera båda sidor med ekvation (12)
𝐿
,
𝜌𝑉 2

(12)

där 𝑉 är medelhastigheten hos fluiden, 𝐿 är den karaktärisiska längden och 𝜌 är fluidens
densitet.
Genom att definiera nya, dimensionslösa variabler
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1
1
𝐿 𝜕
𝐿 𝜕 ′
𝒗′ = 𝒗 , 𝑝′ = 𝑝 2 , 𝒇′ = 𝒇 2 ,
=
, ∇ = 𝐿∇,
𝑉
𝜌𝑉
𝑉 𝜕𝑡′ 𝑉 𝜕𝑡

(13)

kan Navier-Stokes med hjälp av ekvation (12) och (13) skrivas om enligt ekvation (14) nedan.
(

𝛿𝑽′
1
𝜇 ′2
+ (𝑽′ ∙ 𝛻)𝑽′) = − ∇′𝑷′ + 𝒇′ +
∇ 𝑽′
𝛿𝑡′
𝜌
𝜌𝐿𝑉
𝜇

(14)

1

I ekvation (14) är termen 𝜌𝐿𝑉 = 𝑅𝑒 alltså lika med inversen av Reynolds tal. Om primnotationen
ignoreras, kan således ekvation (14) skrivas om till ekvation (15).
𝛿𝑽
1
𝜇 2
( + (𝑽 ∙ 𝛻)𝑽) = − ∇𝑷 + 𝒇 +
∇ 𝑽
𝛿𝑡
𝜌
𝜌𝐿𝑉

(15)

Alltså, kan Reynolds tal skrivas enligt ekvation (16),
𝑅𝑒 =

𝜌𝐿𝑉
.
𝜇

(16)

Denna härledning visar att newtonska, inkompressibla flöden matematiskt sätt är jämförbara
förutsatt att de har samma Reynoldstal. Utifrån ekvation (15) kan man även utläsa att då
Reynolds tal ökar, minskar den viskösa termens styrka. Vid höga Reynolds tal kan alltså flödet
antas vara fritt från påverkan från fluidens viskositet [9].
2.2.3 Turbulens och hastighetsprofiler i runda kanaler
När det handlar om flöden i rör (även kallat runda kanaler) brukar det generellt talas om
turbulenta och laminära flöden. För att avgöra om ett flöde i ett rör kan antas vara laminärt eller
turbulent, brukar Reynolds tal användas. Generellt kan sägas att ett flöde i ett rör antas vara
laminärt om
0 < 𝑅𝑒 < 2100,

(17)

4000 < 𝑅𝑒 < ∞.

(18)

och fullt utvecklat turbulent om
Enligt ekvation (17) och (18) finns det alltså ett mellanområde, 2100 < 𝑅𝑒 < 4000, där flödet
varken kan antas vara laminärt eller turbulent, ett övergångsområde där flödet kan vara både
laminärt och turbulent [9].
Om flödet kan antas vara laminärt, finns en experimentellt framtagen ekvation som beskriver
hastighetsprofilen vid laminär strömning. Denna ekvation ses nedan
𝑣(𝑟) = 𝑣𝑚𝑎𝑥 (1 −

𝑟2
),
𝑅2

(19)

där 𝑣max är maxhastigheten i röret, 𝑅 är rörets totala diameter och 𝑟 är den radiella positionen
i röret. [9]
Antas flödet istället vara turbulent, gäller ekvationen nedan
1
(20)
𝑟 𝑛
𝑣(𝑟) = 𝑣𝑚𝑎𝑥 (1 − ) ,
𝑅
där 𝑛 är en experimentellt framtagen konstant som generellt kan antas ligga kring 7. [9]

Ekvation (19) och (20) kan användas för att förutsäga hur flödeshastigheten i ett rör kommer
se ut beroende på flödesförhållandena.
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2.3 Flödesmätning
Att mäta flöden av olika slag har förkommit långt tillbaka i tiden. För detta ändamål har en
mängd olika sorters flödesmätare konstruerats och i dagsläget finns det uppskattningsvis minst
100 olika sorters flödesmätare på marknaden och nya utvecklas ständigt [12]. År 1998 uppgick
omsättningen på marknaden för flödesmätare till ca $ (US) 2,8 miljarder och har stadigt ökat
sedan dess, vilket ger en fingervisning om att det finns en stor marknad för flödesmätare
världen över [4].
En av de första och primitiva flödesmätarna konstruerades av romarna för att mäta
vattenflöden i akvedukter och ledningssystem. Egyptierna hade, ca 200 år tidigare, förstått
sambandet mellan volymflödet 𝑄, arean av röret 𝐴 samt hastigheten hos fluiden 𝑢 enligt
ekvation (21), något romarna inte gjort.
𝑄 = 𝐴𝑢

(21)

Det skulle dock dröja ända till 1500-talet med vetenskapsmän som Leonardo da Vinci och
Daniel Bernoulli innan en mer grundläggande förståelse fanns för relationerna mellan tryck,
temperatur, hastighet och genomströmningsarea. [5]
Moderna flödesmätare delas vanligtvis in i ett antal olika grupper, beroende på hur de är
uppbyggda och hur de fysiskt fungerar. De fyra grupperna är; differentialtrycksflödesmätare,
mekaniska flödesmätare, elektroniska flödesmätare samt massflödesmätare. I Tabell 1 ges
exempel på typiska flödesmätare inom de olika grupperna.
Tabell 1. De fyra huvudgrupperna av flödesmätare, med exempel på typiska flödesmätare för varje grupp.

Grupp (-mätare)

Mätartyp

Differentialtrycks Strypfläns, Venturirör, Pitotrör, Prandtlrör
Mekaniska

Turbinflödesmätare, Rotameter

Elektroniska

Elektromagnetisk flödesmätare, Ultraljudsmätare

Massflödes

Varmtråds-/Varmfilmsmätare, Coriolis flödesmätare

De olika egenskaperna hos flödesmätarna gör att de är lämpliga vid olika installationer, vissa
klarar till exempel inte föroreningar, medan andra kräver viss förorening i flödet för att kunna
fungera överhuvudtaget. I Tabell 2 återfinns en rekommendationstabell över vilka olika
medium ett antal typiska mätare är bäst lämpade för.
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Tabell 2. Beskrivande tabell över ett antal olika typiska flödesmätare med tillhörande rekommendationer på
medium. *URV=Det högsta värdet i sensorns mätområde. [4]

Prandtl
MedelvärdePrandtl
Venturi
Varmfilm
Ultraljud

>75

+-5 %

(RD)

Reynoldsnummer

(% av URV*)

Noggrannhet,
okalibrerade

Tryck (kPa)

Slipande

Fibriga

Korrosiva

Förorenade

Viskösa

Rena

Förorenade

Max temperatur (°C)

Vätskor
Slurries

Rena

Flödesmätare

Rördiameter (mm)

Gaser

No
limit
R D>

>25

540

41000

>50

+-1.25 %

+-1.5 %

10000
R D>
75000

-

500

21000

+-1 %

No
limit

>12

180260

Rörets
gräns

+-5 %

No
limit

Designad för
ändamålet

Anpassningsbar för
ändamålet

Inte designad för ändamålet

De flesta flödesmätare som är listade ovan (och en stor del av de på marknaden) är så kallade
enpunktsmätare, de mäter flödet i endast en punkt i genomsnittsarean. Detta medför att
hastighetsprofilen i rören påverkar vilken hastighet som mätinstrumentet känner av. Utifrån
detta blir det alltså viktigt att kalibrera in enpunktsmätare i den installation de är tänkta att sitta
i för att kompensera för flödesprofilen. Denna kompensation kan även göras matematiskt,
förutsatt att flödet kan antas vara fullt utvecklat turbulent eller helt laminärt.
För att förbättra prestandan hos vissa flödesmätare (t.ex. varmfilmsmätare) vid turbulenta
flöden och i flöden med störande flödesprofiler, brukar olika flödesriktare användas. De kan se
ut på olika sätt, men målet med dem är detsamma, att försöka göra flödet mer homogent [4]
[5]. I Figur 1 visas exempel på två olika flödesriktare. I detta fall är det två olika plastnät som
klippts till för att passa i röret.
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Figur 1. Två olika nät som kan användas som flödesriktare. Det vita är 12 mm tjockt med 4 mm hål medan
det orangea är 19 mm tjockt med 7 mm hål.

Flödesriktare som ovan sitter ofta på kommersiella lösningar, nackdelen är att man får ett
tryckfall över mätinstrumentet, vilket i motorprovningsbranschen kan ställa till stora problem.
Det räcker med några millibars förändring i tryckfall för att påverka andra viktiga parametrar
som avgastemperaturer och -tryck.
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2.4 Pitotrör (Prandtlrör)
Grunderna till Pitotröret lades av den Franske vetenskapsmannen Henri Pitot när han 1732
presenterade sin artikel om Pitotröret [4]. Under åren utvecklades metoden och gav det vi i
dag kallar för ett enkelt Pitotrör, se övre delen i Figur 2.

Figur 2. Tre olika sorters Pitotrör. Det enkla Pitotröret mäter det totala trycket, det statiska röret mäter det
statiska trycket och det Pitot-statiska röret (Prandtlrör) mäter både det totala trycket och det statiska
trycket. [13]

Det enkla Pitotröret kombinerades med det statiska röret vilket gav ett instrument som kunde
mäta både det totala trycket och det statiska trycket (se nedre delen av Figur 2). Detta
instrument brukar även benämnas som Prandtlrör, en benämning som fortsättningsvis kommer
användas i denna rapport. Andra benämningar finns och vanligt kallas de Pitot/Prandtlrör av
L-typ, tack vare utseendet.
Ett Prandtlrör kan användas för att mäta luftflödeshastighet om temperatur och atmosfärstryck
är känt vid mätpunkten. Genom omskrivning av Bernoullis ekvation (ekvation (11)) och
antagande att stagnationshastigheten vid spetsen på Prandtlröret är noll, erhålls ekvation (22).

1
2(𝑃1 − 𝑃2 )
𝑃1 = 𝑃2 + 𝜌𝑉 2 → 𝑉 = √
2
𝜌

(22)

Ekvation (22) är giltig under samma förutsättningar som Bernoullis ekvation och trycken 𝑃1
samt 𝑃2 mäts i punkt 1 samt 2 i Figur 3.

Figur 3. Mätpunkter för tryck i ett Prandtlrör vid användning av Bernoullis ekvation. Punkt 1 känner det
dynamiska trycket och punkt 2 känner det statiska trycket.
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Då alla Prandtlrör i verkligheten ser lite olika ut, brukar en konstant läggas till i ekvation (22)
för att kompensera för den geometriska påverkan från konstruktionen hos rören. Detta ger
ekvation (23) nedan:
2(𝑃1 − 𝑃2 )
𝑉 = 𝐾𝑘𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 √
𝜌

(23)

Tillverkaren av Prandtlrören brukar ange vilken koefficient som generellt gäller för deras
produkt.

2.5 Medelvärdespitotrör (Debimoblad)
Ett medelvärdespitotrör bygger på samma princip som ett Prandtlrör med hål för att mäta
statiskt samt stagnationstryck. Istället för att endast ha en mätpunkt, har medelvärdespitotrör
ett antal mätpunkter, utspridda i mätplanet. Mätsonden kan vara konstruerad på olika sätt, med
geometrier för att skapa en större tryckdifferens och därmed öka noggrannheten jämtemot ett
Pitotrör. En vanlig och lite enklare version i form av en vinge visas i Figur 4, här tillverkad av
KIMO AB och benämnda Debimoblad. Då mätprincipen bygger på Pitotröret, gäller samma
fysiska grundprinciper, med skillnaden att koefficienten för Debimobladen ligger kring
𝐾𝑘𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 = 0.81 , beroende på installation. För att uppnå högsta möjliga noggrannhet, är det
nödvändigt att kalibrera bladen i den befintliga installationen för att få en korrekt koefficient
[15]. Det är även viktigt att ha en tryckdifferensgivare som med tillräcklig noggrannhet då det
lätt kan bli den avgörande faktorn för noggrannheten.

Figur 4. Beskrivning på uppbyggnad av Debimoblad från KIMO AB. Längden kan väljas utifrån applikation.
[15]

Placeringen av hålen på rören ges av Tchebycheff-metoden, med andra ord att alla hål ska
täcka lika stor genomsnittsarea. Detta är önskvärt för att signalen från varje hål ska påverkas
av, teoretiskt sett, samma luftmängd. Metoden illustreras i Figur 5.
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Figur 5. Tchebycheff-metoden för att placera Pitotrör i en cirkulär kanal. Alla skuggade parier har samma
area. Här är d diametern på kanalen och 𝐱𝐢 är avståndet mellan kanten och det i:te hålet. [3]

Installation av bladen sker i rör och bladens längd (se Figur 4) väljs utifrån rördimensionen.
Denna mätmetod är vanlig vid flödesmätning på ventilationsanläggningar, då den är lätt att
installera och robust.

2.6 Anemometer
En anemometer är ett mätinstrument som mäter lufthastighet med hjälp av konvektiv
värmeavgång till fluiden som strömmar runt sensorn. Vanligast är varmtråds- eller
varmfilmsanemometrar. De arbetar på samma sätt, där skillnaden är att sensorn är utformad
som en tråd på varmtrådsanemometern och en film på varmfilmsanemometern.
Eftersom en varmfilms- och varmtrådsmätare ofta bara mäter flödet i en punkt blir mätaren
känslig för flödesprofiler och bör därför kalibreras i den installation den är tänkt att användas i.
Därför brukar flödesmätarna monteras i anslutning till olika flödesförbättrande åtgärder
En luftmängdmätare, som återfinns i de flest moderna bilar, består oftast av två sensorer, en
varm tråd (för flödesmätning) och en kall tråd (för temperaturmätning). På dessa är ofta en
temperaturkompensering inbyggd i sensorn, antingen integrerat hårdvarumässigt eller genom
signalbehandling. En vanlig givare är Bosch HFM5 (se Figur 6), som används i många
moderna bilar. Denna givare har inbyggd temperaturkompensering genom ett termoelement,
och kan på detta sätt förbättra noggrannheten.

Figur 6. En luftmängdmätare av varmfilmstyp, Bosch HFM5.

Att varmtråds/films luftmängdmätare har blivit populära inom bilindustrin har många
anledningar. En stor fördel med mätare som bygger på anemometerprincipen är att de är
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snabba att reagera på förändringar, och ger snabbt en signal ut. De har också en fördel i att
de är lätta och relativt skakdåliga. Nackdel med dem är att de är känsliga för smuts på den
uppvärmda tråden/filmen, blir den kontaminerad finns det risk att den brinner upp. Därför är
det viktigt att hålla luften som passerar genom mätaren ren.
Även en stor del av dagens industriella flödesmätare är varmtråds- eller varmfilmsmätare. Ett
exempel på en sådan är ABB:s Sensyflow P 240, vilken är en varmfilmsmätare avsedd för
flödesmätning av luft med ett maximalt flöde på 2400 kg/h. Denna givare är ett komplett
mätsystem för 150 mm rör (se Figur 7) och innehåller förutom själva mätarkroppen en
kombination av nät och flödesriktare (se exempel i Figur 1) för att få bästa möjliga miljö för
mätarkroppen.

Figur 7. Sensyflow P 240 industriell luftflödesmätare.

Fördelen med denna givare är att den är stabil och noggrann. Nackdel är ett stort tryckfall över
mätaren samt att inköpspriset är högt (ca 250000 kr).

2.7 Ultraljudsmätare
Ultraljudsmätare används i dagsläget ofta inom processindustrin och brukar delas in i två
grupper utifrån arbetssätt; ”time-of-flight” (ToF) och Doppler.
I en ToF-mätare skickas en högfrekvent våg (frekvens på ca 1 MHz) genom fluiden. Tiden för
vågen att transporteras genom fluiden till andra sidan beror till stor del på två faktorer,
flödesriktning och flödeshastighet. Genom att studera denna tid kan information om flödet
extraheras och t.ex. flödeshastighet beräknas. Denna metod används ofta i väldigt rena fluider.
Det finns en mängd olika sorters mätare, där den största skillnaden ligger i många banor (med
andra ord hur många par av mottagare/sändare som används) som hastigheten mäts med. Ju
fler banor, desto mer area av röret används för att mäta hastigheten, och desto mindre känsligt
blir instrumentet för hastighetsprofilen.
En dopplermätare skickar istället ut högfrekvent våg, som tillåts studsa på partiklar från
föroreningar som följer med i fluiden. Skillnaden mellan frekvensen hos den skickade och den
mottagna vågen ger information om flödeshastigheten. Denna metod bygger på att det finns
viss förorening i luften, så det finns något att studsa tillbaka på. Noggrannheten beror till stor
del på partikelkoncentration och fördelning i flödet. Noggrannheten påverkas också av
hastighetsskillnaden mellan fluiden och partiklarna.
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Vid tillämpning i bilindustrin används ofta ultraljudsmätare av Doppler-typ. Utseendet på dem
kan variera, men ofta ser de ut som i Figur 8 där en Denso ultraljudsgivare kan beskådas. Just
denna givare är vanlig i personbilsapplikationer.

Figur 8. Ultraljudsmätare av modell Denso MR547077.

3 Metod
Vid val av metod beaktades en mängd olika parametrar. Det flödesområde som var av intresse
var mellan 0-2000 kg/h. Den rördimension som används på STT Emtec:s anläggning idag för
insugsluft är plaströr med 150 mm innerdiameter och därför valdes denna dimension till
experimentuppställningen.
Det experimentella arbetet delades upp i två huvuddelar och benämndes Hastighetsprofil
(Prandtlrör) och Prestandatest av flödesmätare.
Lufthastigheten vid analys av hastighetsprofilen i röret valdes så att fullt utvecklad turbulens
kunde antas. Detta kontrollerades med hjälp av Reynolds tal och utifrån detta kunde det
konstateras att en hastighet över 0.4 m/s var tillräckligt. Utifrån förutsättningarna och med
hänsyn till den tillgängliga utrustningen valdes en medelhastighet kring 20 m/s för analysen av
flödesprofil. Denna hastighet valdes dels för att kompressorn som användes för att skapa
luftflödet tidigare körts vid denna hastighet och då gett stabila mätningar, och dels för att detta
motsvarade en problematisk lastpunkt (ca 1800 kg/h) vid emissionsmätningar som visat sig ge
oregelbundna mätvärden. Då flödet vid denna hastighet mer än väl kan antas vara turbulent,
kan antaganden att flödet är fritt från påverkan från fluidens viskositet anses vara korrekt.
Vid mätningarna med Prandtlrör användes Bernoullis ekvation för att beräkna hastigheten
utifrån tryckdifferensen mellan spetsen och sidan på instrumentet. Detta motiveras genom att
mätpunkterna antas ligga längs samma strömningslinje i fluiden, och alltså gäller Bernoullis
(se punkt 1 i slutet på kapitel 2.2.1).
De flödesmätare som analyserades valdes utifrån tre kriterier; kostnad, robusthet och
noggrannhet. Detta resulterade att tre av de mätare som presenteras i teoridelen valdes;
medelvärdespitotrör, anemometer och ultraljudsmätare. Dessa tre mätare ansågs uppfylla
kraven på prisvärda, robusta och tillräckligt noggranna flödesmätare lämpliga för denna
tillämpning. Den största övervägande faktorn av dessa tre kan sägas vara den ekonomiska
aspekten, då det som tidigare nämnts finns industriella mätare som klarar jobbet bra. Dessa
är dock mycket kostsamma, att jämföra med de betydligt mer kostnadseffektiva
medelvärdespitotrören eller Denso ultraljudsgivarna.
I fortsättningen av detta kapitel presenteras experimentuppställning samt tillvägagångssätt.
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3.1 Experimentuppställning och utrustning
Experimentens flödesrigg konstruerades med hjälp av en skruvkompressor (Bohnalite PM-4)
som var kopplad till en AC-motor via en kuggrem. AC-motorn styrdes av en ABB ACH550
frekvensomriktare. Med hjälp av denna kunde motorn styras genom att ange önskad frekvens
med en maxfrekvens på 70 Hz. Vid 65 Hz levererade kompressorn ca 2000 kgn/h. På
insugssidan av kompressorn sattes ett 6” rör kopplat med hjälp av en flexslang. Rörets totala
längd kunde med olika rörbitar varieras mellan 4-6 m, vilket är de längder som används i
motorprovcellerna. I mitten av röret fanns en utbytbar sektion där de olika sensorerna kunde
monteras. På detta sätt hamnade sensorerna på inloppssidan av kompressorn, allt för att
efterlikna flödesförhållanden som råder i insuget på en förbränningsmotor. Monterat 1,5 m in
på ändrören fanns montagehål för Pitotrör samt termoelement för referensmätning av luftflöde.
Vid test av sensorerna användes en referensflödesmätare av varmfilmstyp av modell
Sensyflow P 240. Denna användes i de för mätaren avsedda och kalibrerade anslutningsrören
(se Figur 9) och monterades i flödesriggen, före den sensor som ska kalibreras.
Vid robusthetstestning monterades krökar mellan Sensyflowens rör och den kalibrerade
sensorns rör. Detta för att Sensyflowens mätvärde skulle vara så ostört och exakt som möjligt.

Figur 9. Sensyflow P 240/2400 (ref 2) monterad med anslutningsrör (ref 1 och 3).

De sensorer som skulle testas monterades i olika rörsektioner för att man enkelt skulle kunna
byta ut dem och ändra installationen. Pitotrören, termoelementet samt Debimobladen
monterades i samma bit av rör (se Figur 10).
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Figur 10. Prandtlrör, termoelement samt Debimoblad monterade i rör för mätning av luftflöde.

De Prandtlrör som användes i detta projekt var av L-typ och tillverkade av KIMO AB med en
koefficient enligt 𝐾𝑘𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 = 1,0015 [14].
För att mäta tryckdifferensen över Debimobladen samt Prandtlrören, användes en givare
tillverkad av Sensortechnics med modellbeteckning (okänd). Denna sensor har ett mätområde
på 0-50 mbar och ger en strömstyrka i området 4-20 mA som utsignal.
För att kunna övervaka och spara alla mätvärden från flödesmätarna kopplades de till en Intab
PC-Logger 2500 som i sin tur var ansluten till en PC med programvaran Easyview 5. Denna
logger har 8 konfigurerbara analoga ingångar med ett mätområde på 0-10 V (upplösning 0,4
mV). Detta gör det möjligt att använda och kalibrera t.ex. termoelement eller andra mätare
med spänning som utsignal. Genom att använda ett förkopplingsmotstånd kan även ström
mätas, för mätare som kräver detta [16]. Loggern har även inbyggd kompensationstabell för
kalibrering av mätare och spänning hos loggern. På detta sätt erhålls spårbarhet hos
mätvärdena då alla mätare kalibreras i loggern mot referensinstrument.
De loggade mätvärdena sparades i ett Exceldokument via EasyView för analys, se
sammanställning av data i kapitel 4.

3.2 Genomförande
Experimenten grundade sig i en litteraturstudie som gjordes i projektets uppstartsfas. Utifrån
den samt samlad erfarenhet och kunskap på STT Emtec AB testlaboratorium konstruerades
en flödesrigg som skulle användas för testerna av flödesmätarna. När konstruktionen var
nästintill klar beställdes nödvändigt material, t.ex. Pitotrör och ultraljudsgivare. Uppställningen
byggdes upp och testkördes mot referensmätaren på företaget.
Experimenten utfördes i två delar, först kontrollerades hastighetsprofiler i de tänkta
uppställningarna för att utreda påverkan från krökar och störningar i flödet. Vid dessa tester
såg uppställningen ut enligt Figur 11 i grundutförande, vid mätning av hastighetsprofilen i ett
rakt rör.
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Figur 11. Experimentuppställning för hastighetsprofilmätning i ett rakt rör. Luften sugs in från vänster i
bilden och kompressorn sitter monterad i röret till höger. I mittersta röret ses Prandtlrörets placering.

Sedan testades även påverkan på hastighetsprofilen från en krök monterad på insugssidan av
uppställningen, se Figur 12

Figur 12. Experimentuppställning för hastighetsprofilmätning i ett rakt rör med en 75° krök ansluten på
insugssidan. Luften sugs in från vänster i bilden och kompressorn sitter monterad i röret till höger. I
mittersta röret ses Prandtlrörets placering.

Det fanns även intresse av att kontrollera hastighetsprofilen med en krök monterad efter
mätstället. Denna uppställning kan ses i Figur 13.

Figur 13. Experimentuppställning för hastighetsprofilmätning med 75° krök monterad efter mätstället.
Luften sugs in från vänster i bilden och kompressorn sitter monterad i röret till höger. I mittersta röret ses
Prandtlrörets placering.

Vid nästa del av experimentutförandet monterades de olika aktuella givarna för kontroll och
analys av prestanda vid olika störningar. Experimentuppställning vid kalibrering av givarna kan
ses i Figur 14.
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Figur 14. Experimentuppställning för kalibrering och analys av flödesmätare. Ref. 1 i bilden är
referensmätaren som användes (Sensyflow P 240), ref. 2 är rör med 3 st. Denso ultraljudsgivare och ref. 3
är röret med Prandtlrör, termoelement samt Debimoblad (Figur 10). Luften sugs in från vänster i bilden och
kompressorn sitter monterad i röret till höger.

För att testa givarnas påverkan av störningar, monterades en krök mellan ref. 1 och ref. 2 i
Figur 14, se Figur 15.

Figur 15. Experimentuppställning för analys av flödesmätarprestanda vid icke unifrom hastighetsprofil. Ref.
1 i bilden är referensmätaren som användes (Sensyflow P 240), ref. 2 är rör med 3 st. Denso ultraljudsgivare
och ref. 3 är röret med Prandtlrör, termoelement samt Debimoblad (Figur 6). Luften sugs in från vänster i
bilden och kompressorn sitter monterad i röret till höger.

Krökens placering i Figur 15 kommer sig av en önskan att minska påverkan på
referensmätaren från kröken.
Då experimenten var klara analyserades resultaten med hjälp av erfarna testingenjörer inom
företaget. Resultaten jämfördes med liknande experiment dokumenterade i tillgänglig litteratur.

4 Resultat och diskussion
I detta kapitel är alla resultat med tillhörande diskussion samlade, uppdelade på de olika
faserna i projektet. Första fasen har jag valt att kalla Hastighetsprofil (Prandtlrör) och den andra
Prestandatest av flödesmätare.

4.1 Hastighetsprofil (Prandtlrör)
För att förstå problematiken att mäta luftflöde med enpunktsmätningar, kontrollerades
hastighetsprofilen för de olika uppställningarna som användes under experimenten. För dessa
mätningar kördes kompressorn på 50 Hz, vilket motsvarar ett luftflöde på ca 1800 kg/h. Denna
hastighet valdes eftersom den var tillräckligt hög för att garantera turbulent flöde. Vid detta
flöde är 𝑅𝑒 = 235000 (beräknat med ekvation (16)), vilket gör att flödet kan antas ha fullt
utvecklad turbulens, samt att tröghetskrafterna är dominerande.
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I Figur 16 visas hastighetsprofilen i ett rakt rör (se Figur 11) mätt med Prandtlrör 2 m från
inloppet. Då Prandtlrören har en radie på böjen vid änden, kunde röret inte dras hela vägen ut
till kanten, vilket är anledningen till att det endast är mätt hastigheten vid en av kanterna på
röret.

Hastighetsprofil, rakt rör
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Figur 16. Hastighetsprofil vid 1800 kg/h i ett rakt rör 2 m från inloppet.

Som kan ses i Figur 16 finns det en synlig profil även 2 meter från röret. Dock är den relativt
platt i större delen av röret, mest troligt beroende på den höga flödeshastigheten och längden
från inloppet (specifikation för Prandtlrör säger att det bör vara 10 ∗ 𝐷ℎ [3] vilket uppnås med
råge). Hastighetsprofilen ser ut som förväntat i ett rör utan störningar (se ekvation (20)).
När en 75° krök monteras på inloppet av röret (se Figur 12) förändras profilen enligt Figur 17.
Här syns en förskjutning av profilen mot kanten av röret. Värt att notera är att hastigheten i
mitten av röret har ökat något, vilket skulle påverkat en mätare som suttit monterad i mitten av
röret
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Figur 17. Hastighetsprofil vid 1800 kg/h i ett rakt rör 2 m från inloppet med en 75° krök monterad på inloppet.
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Totala medelhastigheten är densamma i alla fall, oavsett krökar, vilket därmed verifierar
mätningarna.
Ett vanligt sätt att förbättra flödesförhållandena är att använda flödesriktare av olika slag före
flödesmätaren (se Figur 1). I Figur 18 kan hastighetsprofilen med en flödesriktare (vitt nät i
Figur 1) ses i ett rör med en 75° krök monterad vid insuget.

Hastighetsprofil, 75° krök samt flödesriktare före Pitotrör
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Figur 18. Hastighetsprofil med en 75° krök monterad på insuget, 2 m från Prandtl-röret. Mitt mellan insuget
och Prandtlröret sitter en flödesriktare (vitt nät i Figur 1).

Något förvånande förstärktes profilen av det vita nätet, vilket inte var något som hade
förväntats. Möjlig anledning kan vara att då flödet blir tvingat mot ytterväggen av röret av
kröken, hjälper det inte att minska turbulensen med en flödesriktare. Största mängden luft
kommer ändå att finnas i den övre delen av röret och att bara rikta flödet parallellt med
flödesriktningen kommer inte att jämna ut den radiella profilen, utan istället förstärka den.
Test gjordes även under samma förutsättningar, med skillnaden att det orangea nätet i Figur
1 användes istället. Det fanns ingen tydlig skillnaden emellan dem, annat än ett minskat
tryckfall för det orangea nätet mot det vita. Detta är att förvänta tack vare de större hålen i det
orangea nätet.
Utifrån detta kunde det preliminärt sägas att flödesriktare av denna typ inte var önskvärda,
dels på grund av förstärkningen av hastighetsprofilen, dels på grund av det ökade tryckfallet.
Referensgivaren (Sensyflow P 240) ger ett tryckfall på ca 25 mbar vid flöde, vilket är i största
laget utifrån mätdata från tidigare tester i motorprovcellerna. Även denna mätare använder sig
av en kombination av flödesriktare och nät, vilka även här är orsaken till tryckfallet (se kapitel
2.6).
Då flödesmätarna även utsätts för störningar från krökar i rörsystemet efter mätpunkten,
kontrollerades hastighetsprofilen även med en 75° krök monterad efter Prandtlrörets
anslutning (se Figur 13), vilken kan ses i Figur 19.
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Figur 19. Hastighetsprofil med en 75° krök monterad 0,85 m efter Prandtlröret.

Här är inte profilen lika påtaglig, vilket är att förvänta. Värt att notera är att även här är
hastigheten i mitten av röret något högre än vid strömning i ett rakt rör. Alltså kan det
konstateras att profilen även påverkas av krökar efter mätstället och alltså påverkas även
mätningen i sig.
Även här testades det med flödesriktare för att se påverkan. Referensgivaren (Sensyflow P
240) har flödesriktare på båda sidor av givaren, så därför var det av intresse att se hur en
flödesriktare efter mätpunkten påverkar profilen. I Figur 20 kan hastighetsprofilen för detta
scenario ses.

Hastighetsprofil, 75° krök, flödesriktare efter Pitotrör
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Figur 20. Hastighetsprofil med en 75° krök monterad 0,85 m efter Prandtlröret samt med en flödesriktare
(orange nät i Figur 1) 0,5 m efter Prandtlröret .

Även här, som i Figur 18, förstärker nätet profilen istället för att minska den. Detta fenomen är
intressant, då många kommersiella flödesmätare (som Sensyflow P 240) använder
flödesriktare av olika slag både före och efter själva mätaren. Efter att ha studerat ett antal
olika kommersiella flödesmätare kunde det konstateras att de flesta använder sig av ett tunt
trådnät som luften passerar genom först, innan det kommer till flödesriktarna. Ett möjligt
scenario är att detta nät används för att skapa mer turbulens i flödet och på så sätt ”slå sönder”
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hastighetsprofilen och fördela ut luften mer jämnt i röret. Om detta sker, fyller flödesriktarna
sedan sin funktion bättre, då de bara minskar turbulensen innan luften når mätarkroppen.
Efter att ha utvärderat hastighetsprofilerna vid olika störningar i flödet, samt analyserat
påverkan från flödesriktare, kunde dessa kunskaper användas för val av mätare och
uppställning vid prestandatest av dessa. Viktigt att ta med sig är att krökars påverkan på
hastighetsprofilen har en negativ inverkan på prestandan hos flödesmätare, även på ett
avstånd från mätaren som är längre än 10 ∗ 𝐷ℎ . Ju större raksträcka som kan uppbringas före
och efter ett mätställe desto bättre.

4.2 Prestandatest av flödesmätare
Detta kapitel behandlar de olika flödesmätare som undersökts och analyserats. Utseendet på
flödesriggen är i stort sett samma, med den stora skillnaden att referensmätaren är monterad
på inloppet (se Figur 14) för att kunna verifiera mätdatat från övriga givare samt att
tryckförlusterna över givarna mätta på insuget i kompressorn. Alla givare testades under
samma förhållanden vid sex bestämda flöden, som kan ses i Tabell 1.
Tabell 3. De sex mätpunkterna som användes för att kalibrera och testa flödesmätarna.

Mätpunkt

Flöde [kg/h]

1

50

2

250

3

500

4

1000

5

1500

6

2000

Kapitlet är indelat efter mätartypen som testades och under varje delkapitel finns resultat och
diskussion för den mätartypen samlad.
4.2.1 Debimoblad och Prandtlrör
Vid de initiala körningarna noterades att Prandlt-röret gav ett betydligt stabilare mätvärde än
vad Debimobladen gav. Detta gjorde att mätvärdena från Debimobladen studerades mer
noggrant för att reda ut om fluktuationerna i mätvärdet var på grund av något
installationstekniskt problem. Ett svep från 0-70 Hz på kompressorn gjordes för att kontrollera
hur Debimobladen betedde sig vid hastighetsförändringar. Resultatet från denna mätning ses
i Figur 21. Denna figur kommer direkt från EasyView 5 programvaran, därav utseendet. Som
kan ses i figuren är signalen från Debimobladen väldigt instabil och fluktuerande. Ibland håller
den sig på vettiga nivåer, medan den ibland sticker iväg till orimliga tryckdifferenser, bara
genom att flödeshastigheten sänks eller ökas. Dock är det inte önskvärt att få samma
tryckdifferens på Debimobladen som på Prandtlröret eftersom Debimobladen är konstruerade
för att få en högre tryckdifferens än Prandtlröret [4].
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Figur 21. Uppmätta differenstryck hos Prandtlrör (grön linje) och Debimoblad (röd linje). Den blå pilen visar
på en punkt på flödet hölls konstant och där Debimobladens signal är långt ifrån signalen från Prandtlröret.

Initialt antogs den instabila signalen bero på ett signalfel mellan tryckgivaren och loggern.
Detta dementerades dock genom fortsatt analys. Vid den utmärkta platån, se blå pil i Figur 21,
hölls hastigheten konstant under ca 20 sekunder, vilket även trycksignalen för Debimobladen
och Prandtlröret gjorde. Hade felet suttit i givaren eller loggern hade det instabila beteendet
fortsatt även vid konstant hastighet. Då instabiliteten även verkade bero på
anslutningsslangarnas längd och installation antogs det uppstå någon form av
resonansfenomen i slangarna, vilket skapade de höga signalerna vid vissa flödeshastigheter.
Ett vanligt sätt att släcka ut pulsationer och fluktuationer vid mätning av flöden (enkelt sagt, att
få ett medelvärde av pulsationerna) är att minska arean på anslutningen till givaren [4] [5]. På
detta sätt minskas risken att brus från resonans eller liknande följer med mätsignalen.
För att få bukt med detta problem, monterades strypningar i slangarna mellan Debimobladen
och givaren. Ännu ett svep kördes och mätresultatet kan ses i Figur 22.
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Figur 22. Uppmätta differenstryck hos Prandtlrör (grön linje) och Debimoblad (röd linje).

Med strypningarna på plats blev signalen betydligt stabilare och de oregelbundna
fluktuationerna uteblev. Teorin om att det skulle vara resonans i slangarna verkade trolig. I
samband med de första experimenten kontaktades Kimo AB där problembeskrivning samt
Figur 21 skickades till företagets tekniker. Därifrån kom stöd för att det skulle vara en
resonansfenomen som orsakade instabiliteten i signalen.
Bladen kalibrerades mot referensmätaren i uppställningen i Figur 14 för att bestämma
konstanten 𝐾𝑘𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 . Den bestämdes, med hjälp av mätvärde från referensmätaren och
ekvation (23), till 𝐾𝑘𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 = 0,696 i denna installation. Att den skiljer sig från den från
tillverkaren angivna 𝐾𝑘𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 = 0,81 beror till stor del på installation och flödesförhållanden.
Detta visar på vikten av att göra en grundkalibrering för det faktiska rör som Debimobladen
monteras i.
Med de kalibrerade bladen, gjordes sedan en körning i de sex mätpunkterna enligt Tabell 3
och enligt uppställningen i Figur 15. Resultatet av mätningen kan ses i Figur 23.
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Figur 23. Korrelation mellan kalibrerade Debimoblad och Sensyflow P 240. Ett högt R2 tyder på god
korrelation.

Att R2 samt lutningskoefficienten på den anpassade linjen båda ligger nära 1, tyder på god
korrelation mellan uppmätt massflöde jämfört med referensmassflödet.
Något som noterades under körningarna, var att Debimobladen inte presterade speciellt bra
vid låga massflöden (500 kg/h motsvarar ca 6,5 m/s i denna laborationsuppställning), se Figur
24.
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Figur 24. Massflöde för Sensyflow och Debimoblad.

Detta är ett känt fenomen hos flödesmätare som bygger på Pitot-principen [4] [3]. Utifrån detta
kan man dra slutsatsen att Debimobladen inte är speciellt lämpade för att mäta flöde vid låga
flödeshastigheter. Då hastigheten på flödet ökar, finns det dock potential hos mättekniken.
Denna mätteknik kan som nämnts ovan användas vid höga flöden och kan därför vara lämpad
i motortestcellerna antingen som intern referensgivare eller som komplement till annan
mätteknik.
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4.2.2 Denso ultraljudsgivare
Då ultraljudssensorn är en vanligt tillämpad flödesmätare inom fordonsindustrin, testades även
denna teknik, här representerad av en Denso ultraljudsmätare, en givare som i vissa fall
används på anläggningen i dagsläget för luftflödesmätning.
Kalibrering av denna skedde i en experimentuppställning enligt Figur 14. Resultatet av denna
kalibrering ses i Figur 25.
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Figur 25. Kalibreringskurva av Denso MR547077 mot referensmätare.

Då problemet med dessa mätare är att de endast mäter flödet i en punkt, utsattes de inte för
krökar eller motsvarande störningar. Istället monterades det tre stycken med 120° mellanrum
i ett rör (se ref. 2 i Figur 15) för att kontrollera hur den samlade signalen mellan givarna betedde
sig.
Tabell 4. Massflöde för Sensyflow jämfört med 3 Densogivare monterade med 120° mellanrum i röret.

Mätpunkt

Sensyflow

Denso 1

Denso 2

Denso 3

1

48,5

64,8

33,9

55,2

Medel
Denso
kg/h
51,3

kg/h

kg/h

kg/h

kg/h

Diff. Sensyflow/
Medel Denso
kg/h
-2,8

2

249,5

332,1

172,1

296,3

266,8

-17,3

3

504,1

644,4

360,2

593,4

532,7

-28,6

4

997,8

1245,3

716,7

1157,2

1039,7

-42,0

5

1505,9

1843,2

1063,9

1722,2

1543,1

-37,2

6

1999,4

2478,6

1407,1

2294,0

2059,9

-60,5

I Tabell 4 ses resultatet av denna mätning. Som synes ger medelvärdet av de tre Densogivarna ett mätvärde förhållandevis nära sanningen. Denso 2 mäter ett betydligt lägre flöde än
det flöde som Sensyflowen mätt upp. Denso 1 och Denso 3 mäter å andra sidan något högre
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än det flöde som Sensyflowen mätt upp. För att kontrollera känsligheten och robustheten vreds
röret med Denso-givarna (ref. 2 i Figur 15) 60°. Detta för att få en bild av hur givarna reagerar
i samma flödesförhållanden men med annan placering. Mätvärdena från denna mätning ses i
Tabell 5.
Tabell 5. Massflöde för Sensyflow jämfört med 3 Denso-givare monterade med 120° mellanrum i röret.

Mätpunkt

Sensyflow

Denso 1

Denso 2

Denso 3

1

48,0

59,5

61,6

56,7

Medel
Denso
kg/h
59,2

kg/h

kg/h

kg/h

kg/h

Diff. Sensyflow/
Medel Denso
kg/h
-11,2

2

250,2

252,9

333,9

301,0

295,9

-45,7

3

501,1

499,2

642,8

596,1

579,4

-78,2

4

1000,9

997,2

1254,0

1187,5

1146,3

-145,3

5

1500,0

1486,8

1818,0

1756,4

1687,0

-187,1

6

1999,0

1981,5

2442,2

2365,0

2262,9

-263,9

Om man jämför massflödet mätt med Sensyflowen mot medelmassflödet för de 3 Densogivarna, ser man att medelmassflödet är konsekvent något högre. Som synes är alla
massflöden uppmätta av Denso-givarna högre än det flöde uppmätt av Sensyflowen. Utifrån
detta kan det konstateras att medelvärdet av tre mätpunkter i samma genomsnittsarea med
en skev hastighetsprofil, inte ger samma massflöde som en enpunktsmätning med uniform
hastighetsprofil.
Att flödeshastigheten inte gick att approximeras med hjälp av mätvärden från tre olika
mätpunkter var en motgång. Då detta upptäcktes, testades ett antal olika signalbehandlingar,
t.ex. maximivärde och minimivärde. Även dessa metoder gav oönskade resultat (för höga eller
låga massflöden).
Utifrån detta konstaterades att en lösning med tre givare i samma genomsnittsarea inte var att
föredra i denna tillämpning.
4.2.3 Bosch HFM5
Som tidigare nämnts, är även varmfilmsmätare väldigt vanliga inom fordonsindustrin. Av denna
anledning analyserades även en Bosch HFM5, en vanlig varmfilmsmätare. Kalibrering av
denna mätare skedde i en experimentuppställning enligt Figur 14. Resultatet av denna
kalibrering ses i Figur 26.
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Figur 26. Kalibreringskurva för varmfilmsmätare Bosch HFM5 mot referensmätare.

Även här gäller samma problem som för andra enpunktsmätningar, så tanken var att även här
montera tre stycken i samma genomsnittsarea som med Denso-givarna. När mätvärdena för
de tre Denso-givarna inte kunde användas för att approximera flödets hastighet, beslutades
att liknande försök på Bosch-givaren skulle uteslutas. Detta för att det förväntade resultatet var
i likhet med det för Denso-givarna och alltså inte till nytta för projektet.

4.3 Kalibreringsrigg
En del av projektet innefattade även konstruktion av en flödesrigg som kan användas för att
kalibrera flödesmätare i sin befintliga installation och på så visa öka noggrannheten även hos
de flödesmätare som används idag. Denna rigg skulle byggas kring den kompressor som
använts för testerna, en Bohnalite PM-4. Efter halva projekttiden, när ungefär hälften av alla
experiment genomförts, upptäcktes det en tunn film av olja på väggarna av rören i testriggen.
Oljan kunde spåras till kompressorn, eftersom packboxarna var dåliga drog den med sig olja
ut till utblåset. På grund av den känsliga utrustning som finns i testcellerna är oljedimma inte
önskvärt. Kombinationen av oljedimman tillsammans med den otympliga utformningen på
kompressorn gjorde att denna kompressor inte var lämplig att använda i en kalibreringsrigg.
Alternativa lösningar behövde hittas för att kunna flytta tillräckliga mängder luft till
kalibreringsriggen.
Initiala försök gjordes med en mindre radialfläkt för att testa lämplighet för tillämpningen. Det
kunde konstateras att denna till storleken var för liten då den bara kunde leverera en
flödeshastighet på ca 7-8 m/s (ca 600 kg/h), vid fritt flöde utan förluster i form av rör eller andra
tryckfall. Alternativa, större fläktar hittades men priset på dessa (ca 14000 kr) ansågs vara för
högt i sammanhanget.
Alltså kunde det konstateras att en flödesrigg konstruerad på den befintliga kompressorn inte
är att föredra, då den dels är otymplig och tung att flytta, samt att den sprider en oljefilm i
rummet. Lämpligt att använda är en radialfläkt med tillräcklig kapacitet och som klarar det
tryckfall som insugssystemet ger upphov till. Med tanke på kostnad och tid fanns inte utrymme
i detta projekt att genomföra nödvändiga tester för att verifiera denna design.
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5 Diskussion
Detta kapitel innehåller en allmän diskussion kring kalibreringsrigg samt resultat sammanställt
från de olika resultatkapitlen.
Att en hastighetsprofil existerar och påverkar mätningar (i synnerhet enpunktsmätningar) stod
klart redan vid projektets början. Att detta dessutom ställer till det rejält vid ändring av
flödesförhållanden stod också klart. Det som dock framkommit under projektet är att även
flödesförbättrande åtgärder kan ställa till det, t.ex. flödesriktarna och deras påverkan på
hastighetsprofilen (se Figur 18 och Figur 20). En möjlig förklaring till detta fenomen ges i
tidigare kapitel (se kapitel 4.1), men det som var intressant var att flödesriktaren i sig inte
förbättrade miljön för flödesmätaren. En kombination av nät och flödesriktare, före och efter
mätkroppen, är alltså nödvändigt för att förminska hastighetsprofilens icke uniforma
utformning. Denna konstruktion finns i b.la. Sensyflowen och fungerar bra, dock med ett
resulterade stort tryckfall över mätaren. Detta tryckfall var anledningen till att en kombination
av nät och flödesriktare eller liknande åtgärder succesivt uteslöts under projektets gång, då
nackdelarna med tryckfallet blev för stora (se kapitel 4.1).
I projektets början uttrycktes en önskan att kombinera några tekniker och på sätt minska
installationskänsligeten och öka robustheten hos flödesmätningarna. Utifrån detta monterades
de tre Denso-givarna i samma rör, för att öka antalet mätpunkter och på så sätt lättare kunna
kompensera för flödesprofilens påverkan. Då det visade sig att detta inte var fallet, att flödet
inte kunde approximeras som medelvärdet av de tre givarna, fokuserades arbetet på att finna
en givare som kunde uppfylla de efterfrågade kraven.
Den mest lovande mätartypen visade sig vara Debimobladen. Fördelar med Debimobladen är
den enkla och robusta konstruktionen samt att de inte innehåller några rörliga delar som kan
skadas vid förflyttning av mätsystemet. De uppvisar också liten påverkan från
hastighetsprofilens utseende
Nackdelen är att de är beroende av en noggrann
tryckdifferensgivare eftersom det handlar om små tryckdifferenser som behöver mätas med
god noggrannhet. Tryckdifferenserna som uppmäts i ett Debimoblad är relativt små, i
storleksordningen 1 Pa, vilket ställer stora krav på tryckgivarens noggrannhet och upplösning.
De tryckdifferensgivare som användes vid mätning med Debimobladen under experimenten
har tillsammans med loggern en upplösning på 0.31 Pa, vilket motsvarar ett luftflöde på ca 29
kg/h, vilket kan anses vara tillräckligt bra.
En annan nackdel med dessa är dels risken att få brusiga signaler beroende på val av
anslutningsslangar och dimensioner och dels den dåliga noggrannheten vid lägre
flödeshastigheter. Problemet med brusiga signaler avhjälptes som tidigare nämnts med
strypningar i anslutningsslangarna samt genom att minska längden på slangarna. Den
minskade noggrannheten hos Debimobladen kan kopplas till flödets natur. Vid låga flöden är
flödet kring bladen förhållandevis laminärt, och det gränsskikt som uppstår kan göra att trycket
som den statiska porten på Prandtlröret känner blir lägre.
En fördel med Debimobladen är att de även kan användas som de är i dagens anläggning som
intern referensmätare mot de fast installerade givarna i motortestcellerna. På detta sätt kan de
nyttjas för att kontrollera hur den fast installerade givaren uppträder vid en ombyggnation av
luftsystemet vid motorbyte.
Eftersom kompressorn som skulle användas till kalibreringsriggen läckte olja genom
packboxarna blev konstruktionen av kalibreringsriggen åsidosatt. Som tidigare nämnts
testades även en radialfläkt som fanns på laboratoriet som visade sig vara för liten. Det
optimala hade varit att få tag i en radialfläkt med tillräcklig kapacitet som dessutom klarar visst
tryckfall på sugsidan. Vid liknande försök har stora industriella skruvkompressorer använts [5].
Nackdel med dessa är att de är konstruerade för att bygga en stor tryckdifferens, när det som
efterfrågas i denna tillämpning är stort luftflöde. Därför krävs förhållandevis stora kompressorer
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för att tillgodose de flödesmängder som behövs. En sådan uppställning är inte praktiskt
tillämpningsbar på STT Emtecs anläggning då kalibreringsriggen bör vara enkel att flytta och
inte innefatta en stor kompressor.

6 Slutsats
Genom litteraturstudien och experimenten har en förståelse för de flödestekniska problem som
finns vid mätning av gasflöden skapats och dokumenterats i teoriavsnitten i denna rapport.
Hastighetsprofiler i rör och deras påverkan på flödesmätningar kommer inte att kunna
undvikas. Genom kombination av flödesriktare och nät kan deras påverkan minskas, dock med
ett inte alltid önskat tryckfall som resultat. Användning av endast flödesriktare förstärker
hastighetsprofilen vilket försvårar mätning.
Genom utvärdering av olika sensortyper med avseende på lämplighet för tillämpning i STT
Emtecs anläggning kunde det konstateras att Debimoblad fungerar bra för att mäta
lufthastighet över ca 5 m/s (~400 kg/h). De ger då ett pålitligt och stabilt mätvärde som
dessutom är relativt okänsligt för förändringar i hastighetsprofilen. Dessa kan då förslagsvis
användas som interna referensmätare i motortestcellerna för intern kontroll. Alternativt kan de
användas tillsammans med annan givare som kompletterar på låga lufthastigheter, då de på
så sätt kan ge ett robust och icke installationskänsligt mätsystem.
Att addera Debimoblad till dagens mätsystem ger alltså en ökad robusthet medan tryckfallet
hålls minimalt. Kalibreringsbehovet minskas då Debimobladen är mindre installationskänsliga
vilket även minskar mätspridningen.
Själva konstruktionen av en kalibreringsrigg har påbörjats, men inte slutförts på grund av
tidsmässiga och ekonomiska begränsningar. För framtida vidareutveckling av konceptet finns
dock ett initialt underlag i resultaten ovan.
I framtiden bör man alltså fortsatt titta på kompletterande mätare till Debimobladen eller
använda dem tillsammans med Densogivarna som en förbättrande åtgärd jämfört med dagens
mätsystem. Under andra ekonomiska förutsättningar kan även andra, kommersiella
mätsystem vara av intresse, då de löser några av de mättekniska problem som nämnts i denna
rapport.
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