
ISRN UTH-INGUTB-EX-M-2016/11-SE

Examensarbete 15 hp
Juni 2016

Flödesmätning i smörjoljesystem 
med bärbar ultraljudsmätare 
Underlag till en arbetsinstruktion

Daniel Magnusson



 

 
 
Teknisk- naturvetenskaplig fakultet 
UTH-enheten 
 
Besöksadress: 
Ångströmlaboratoriet 
Lägerhyddsvägen 1 
Hus 4, Plan 0 
 
Postadress: 
Box 536 
751 21 Uppsala 
 
Telefon: 
018 – 471 30 03 
 
Telefax: 
018 – 471 30 00 
 
Hemsida: 
http://www.teknat.uu.se/student 

Abstract

Flow measurement in lube oil system with portable
ultrasonic meters

Daniel Magnusson

This thesis was conducted at Siemens 
Industrial Turbomachinery (SIT) under a period 
of ten weeks. Siemens service department at 
this company takes care of the aftermarket of 
the turbines and provides inspection, spare 
parts and measures to increase the efficiency of 
the machines. SIT provides also oil lubrication 
systems. Because the turbomachines have a 
variety of pipe systems and flows, it may need 
to perform flow measurements for 
troubleshooting, optimization and detection of 
oil leaks. Through the years, SIT has gathered 
data from flow measurements that may suggest 
that a tubomachine system is operating at over 
or under the designed capacity. However, SIT 
does not have enough knowledge about proper 
flow measurements, evaluation of the test 
results and necessary measures to be taken, 
therefor no clear work instruction has been 
established. The goal of this work is therefore to 
provide a document about applicable flow 
measurement methods, based on which the 
company at a later phase can establish 
necessary work instruction.
 
In order to write this document, necessary 
theory was gathered in order to understand 
how oil lubrication systems and flow 
measurement systems work. The author and 
some of SIT employees attended a training 
course in portable ultrasound measurement 
system provided by PEMA Control AB in 
Gothenburg. After the course, practical data 
collection and a summary of the entire flow 
measurement process was documented. This 
process was later tested in two experiments. 
The experiment results, as well as the practical 
measurement steps were then analyzed and 
discussed. After the analysis and evaluation a 
proposal of measurement procedure was 
compiled.
 
Conclusions of the report include 
recommendations for improvement of the 
measurement process. The recommendations 
include necessary information about what the 
staff should think about before-, during- and 
after the measurement. This is to make the 
measurement as efficient as possible and to 
minimize the risk of engine failure and personal 
injuries. Other recommendations were to add 
necessary equipment to the existing flow 
measurement bag.
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Sammanfattning 
Examensarbetet har genomförts på Siemens Industrial Turbomachinery (SIT) under en 
period på 10 veckor. Serviceavdelningen på SIT tar hand om eftermarknaden för turbinerna 
och erbjuder inspektion, reservdelar och effekthöjningar. Ett utav turbinens kringsystem de 
tillhandahåller är smörjoljesystemet som förser turbinens delar med olja. Då detta system 
innehåller många olika ledningar och flöden, kan det ibland vara nödvändigt att utföra 
flödesmätningar för t.ex. felsökning eller optimering. SIT har tidigare arbetat med bärbara 
ultraljudsmätare för att samla data som kan antyda att vissa system körs över- eller under 
designkapacitet. De saknar dock tillräckligt med kunskap om dessa flödesmätare samt hur 
de används och hur mätresultat ska utvärderas. Därför är målet med detta examensarbete att 
ta fram ett informationsunderlag för bärbara ultraljudsmätare. Detta ska i sin tur leda till en 
arbetsinstruktion som SIT tar fram i ett senare skede.  
 
För att ta fram detta informationsunderlag, samlades nödvändig bakgrundsteori in för att 
förstå hur smörjoljesystemet och olika flödesmätare fungerar. Utbildning i portabel 
ultraljudsmätning lärdes ut av PEMA Control AB i Göteborg, där nödvändig information 
hämtades för ett korrekt utförande. Vidare skedde en datainsamling och summering av hur 
hela flödesmätningsprocessen går till. Denna process testades senare i två laborationer som 
skedde på olika kraftvärmeverk. Efter laborationerna analyserades och diskuterades 
mätresultaten och det praktiska utförandet. Efter analysen kunde nu utvärdering av 
mätprocessen sammanställas och förslag på förbättringar påbörjas. 
 
Slutsatsen av rapporten innehåller rekommendationer på förbättringar som kan vidtas vid 
flödesmätning. Rekommendationerna innehåller blanda annat information kring vad 
personalen kan tänka på innan-, under- och efter mätning. Med hjälp av dessa 
rekommendationer och övrig information i arbetet, kan SIT använda denna rapport som ett 
underlag till en framtida arbetsinstruktion.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Flödesmätning, ultraljudsmätare, arbetsinstruktion, felsökning, service  
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Förord 
Denna rapport är resultatet av det examensarbete jag har utfört i uppdrag av Siemens 
Industrial Turbomachinery AB, Finspång, under våren 2016. Examensarbetet är den 
avslutande delen i högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik vid Uppsala Universitet.  
 
Jag skulle vilja passa på att tacka min chef och handledare Anders Olofsson och Amir 
Edrisi för att välkomnat mig till Siemens och sedan gett stöd och uppföljning genom hela 
arbetet. Även stort tack till Ted Johansson som har varit med vid utbildning och 
laborationer. På PEMA Control vill jag tacka Jakob Pettersson som har lärt ut 
flödesmätning och varit rådgivare under arbetets gång samt Henrik Johansson på Endress + 
Hauser för information kring flödesmätarmetoder. Från Uppsala Universitet vill jag tacka 
min examinator Lars Degerman och min ämnesgranskare Hugo Nguyen. Avslutningsvis 
tack till familj och vänner som har stötta mig genom denna period. 
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1 Introduktion 
1.1 Bakgrund 
1.1.1 Siemens Industrial Turbomachinery 
Siemens Industrial Turbomachinery (SIT) AB tillverkar ång- och gasturbiner i Finspång, 
Sverige. Turbintillverkningen startade redan 1913 med Svenska Turbinfabriks AB 
Ljungström (STAL) som grundare. Siemens köpte 2003 bolaget från ALSTOM och blev 
störst i världen inom industriångturbiner samt tvåa inom små och mellanstora 
industrigasturbiner. Vid 100-årsjubileet har företaget växt till cirka 2700 anställda och 
levererar runt 25 nya turbiner per år. Inom ångturbin-divisionen finns idag en utveckling- 
och service avdelning. Serviceavdelningen på SIT ansvarar för eftermarknaden av de 
ångturbiner som konstruerats i Finspång. I nuläget finns det ca 350 anläggningar av dagens 
turbiner i drift runt om i världen, vissa med maskiner från 1930-talet. Servicetjänster som 
SIT erbjuder är bland annat inspektion, reservdelar, moderniseringar och effekthöjningar 
för turbinerna. 

1.1.2 SIT Service 
Då smörjoljesystemet i en turbinanläggning innehåller många olika ledningar och flöden, 
kan det ibland vara nödvändigt att utföra flödesmätningar för t.ex. felsökning, optimering 
och oljeläckage. SIT har arbetat med flödesmätning tidigare på olika system för att samla in 
data som kan antyda att vissa system avviker från designkapacitet. Det finns i nuläget inget 
arbetssätt för användning av portabla flödesmätare vid servicearbeten. De har heller inte 
tillräckligt med kunskap över vilka faktorer som kan påverka trovärdigheten i mätresultatet.  

1.1.3 Flödesmätning i industrier 
Flödesmätare används runt om i världen på en mängd olika industrier där behovet av att 
veta hur fort och hur mycket en viss fluid passerar genom en specifik punkt är av intresse. 
Genom åren har forskare tagit fram en mängd olika flödesmätarmetoder som kan beräkna 
dessa parametrar genom olika teorier t.ex. via ultraljud, elektromagnetism eller 
differentialtryck. Till varje flödesmetod tillkommer även olika mätinstrument som ser olika 
ut till både utseendet och mekaniken. Inom flödesmätning finns det i nuläget ingen metod 
eller utrustning som kan mäta alla fluider i alla förutsättningar. Därför måste rätt mätare 
anpassas utefter förutsättningarna till det rör som fluiden ska passera igenom. Mätaren kan 
antingen vara stationär eller portabel, där de stationära mätarna installeras fast i röret.  
 
Vid kontroll och felsökning mäter man oftast själv flöden genom portabla ultraljudsmätare 
som kopplas fast på röret via fixtur. Detta i sig kräver ingen utbildning mer än instruktion 
på hur utrustningen fungerar, programmeras och hur mätningen utförs. Denna metod är 
väldigt kostnadseffektiv då produktionen inte behöver stoppas vid installation och det går 
att mäta på flera ställen. Nackdelen är att det finns svårigheter i att bedöma trovärdigheten 
om mätningen inte sker på rätt sätt och under rätt förutsättningar. Det finns faktorer som 
kan påverka mätresultatet t.ex. krökningar, slam och luftbubblor. Även risk för person- och 
maskinskador kan ske vid utförandet av flödesmätningar.  
  



Examensarbete: Flödesmätning i smörjoljesystem med bärbar ultraljudsmätare 
 

 2 

1.1.4 Kostnader vid felmätning 
Varför precisionssäkra mätinstrument är oerhört viktiga i dagens industri är för att 
mätvärdena är direkt proportionerliga till summa pengar. Detta gäller i många olika typer 
av affärsverksamheter som handel med gas eller optimering av maskiner. Till exempel om 
en flödesmätare skulle mäta en produkt värd en miljon kronor/dag och hade en noggrannhet 
på ± 2 % skulle detta innebära en daglig kostnad på 20 000 kr (7,3 miljoner kr/år). Är 
produktvärdet dock bara 10 000 kr/dag, hamnar den dagliga kostnaden på 200 kr/dag. Är 
noggrannheten ± 0,2 % däremot, hamnar priset på en tiondel av föregående exempel. 
Därför bör en investering av kvalitativa flödesmätare beaktas beroende på produktvärde. 
Flödesmätare kan även användas som ett alarmsystem som talar om när ett system körs 
över designkapacitet. På så sätt minimeras risken för haveri- och slitagekostnader för 
systemet (LaNasa and Upp, 2002, s.36). 
 
  



Examensarbete: Flödesmätning i smörjoljesystem med bärbar ultraljudsmätare 
 

 3 

1.2 Syfte och problemställning 
Syftet med projektet är att ta fram ett underlag kring flödesmätningar som Siemens, i ett 
senare skede, kan utveckla till en arbetsinstruktion. Personalen kan då via denna 
arbetsinstruktion arbeta mer systematiskt med flödesmätningar vid servicearbeten. Genom 
att analysera resultatet från flödesmätningar kan SIT lära sig av de problem som uppstår 
kring systemen och förhindra dessa i framtiden t.ex. oljeläckage. För att få en förståelse 
över hur mätningar sker i nuläget, kan dessa frågor beaktas: 
 
På vilket sätt mäts flöden på idag? 
 

- Idag utförs flödesmätningar på åtkomliga ledningar där man tror att 
flödet inte påverkats av böjar, ventiler eller pumpar. 

 
Vilka resultat har fåtts fram med dagens mätningar? 
 

- Vissa mätningar har visat att höga hastigheter körs i ledningarna vilket 
har lett till nötning i rör och oljeläckage. Det finns dock inte tillräckligt 
med kunskap om vilka faktorer som kan påverka mätresultatet, hur 
mätresultatet ska utvärderas och vilka risker det finns vid utförandet.  

1.3 Avgränsningar 
Nedan presenteras de större avgränsningar som gjordes med anledning till att hålla sig inom 
tidsramen (10 veckor). 
 

- Fokus på fluider är olja och vatten. 
- Begränsad presentation av flödesmätartyper. 
- Fokus på flödesmätning av ultraljudstyp. 
- Flödesmätaren som används och utvärderas är TransPort Model PT878 av 

tillverkaren General Electric. (PEMA Control AB är återförsäljare av dessa mätare 
och håller i b.la. kurser i flödesmätning).  

- Den djupare analysen är att ta fram underlag till en arbetsinstruktion. Det kommer 
innefatta hur flödesmätningar ska gå till och hur mätresultat och eventuella felkällor 
utvärderas.  
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1.4 Mål 
Målet är att ta fram ett underlag till en arbetsinstruktion som visar hur och var mätningen 
ska ske, vilka förutsättningar som ska uppnås och hur resultatet bör tolkas samt upptäcka 
eventuella risker som kan ge upphov till person- och maskinskador. Detta med förhoppning 
över att mätprocessen ska bli en del av servicearbetet då värdena kan ge indikationer på 
t.ex. var oljeläckaget har uppstått och vad som har orsakat det samt hur det kan förebyggas. 

1.5 Metod 
Vid framtagning av underlaget för arbetsinstruktionen gjordes informationssökning kring 
turbinanläggning, flödesmätartyper och mätutrustning. Information hämtades från extern 
litteratur, internt på Siemens (kapitel Turbinprocess, s.5 och Smörjoljesystem, s.7 har därför 
ingen källhänvisning) och via olika flödesmätarföretag. Utbildning i flödesmätning av 
ultraljudstyp utfördes av PEMA Control AB i Göteborg. Flödesmätningslaborationer 
utfördes på två olika värmekraftverk.   
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2 Teori 
Teorin är den informationsdel som beskriver de tekniska delarna för detta arbete. Den 
förklarar grundläggande turbinkunskaper för en vidare förståelse för huvudprocessen. 
Smörjoljesystemet beskrivs mer djupgående då flödesmätningar kommer ske på just detta 
kringsystem. Vidare tas flödesströmning och flödesmätningsteori upp som förklarar hur 
flöden beter sig i rör samt vilka flödesmätarmetoder det finns och hur dem fungerar. 
Därefter kommer en ingående del om mätning med ultraljudsmetod. 

2.1 Grundläggande turbinkunskap 
2.1.1 Turbinprocessen 
Ångturbiner kan användas i många typer av anläggningar, allt ifrån elproducenter till större 
fartyg, där man vill omvandla termisk energi till mekanisk rotationsrörelse. Sådana 
anläggningar kan vara kraftvärmeverk som använder den mekaniska rörelsen till att 
producera el via en generator.  
 
Processen börjar med att bränsle förbränns i en ångpanna som i sin tur kokar upp vattnet 
tills den förångas och överhettas. Detta leder till att verkningsgraden ökar i och med ökad 
temperatur. Högtrycksångan leds vidare i högtryckturbinen där ångans energi omvandlas 
och trycket sänks. Ångan leds sedan vidare till lågtrycksturbinen där energin omvandlas 
ytterligare. Därefter förs ångan till en kondensor där den återgår till flytande form. Vattnet 
tryck-höjs i en pump och återinförs i ångpannan och så upprepas processen. 
Högtryckturbinen är kopplad till en växel som får axeln, som är kopplad till generatorn, att 
rotera med samma varvtal som lågtryckturbinen. Generatorn genererar elektricitet till 
elnätet (Siemens, 2016).  
 
 
 

 
Figur 2.1 Turbin, växel, generator 
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Lågtrycksturbin 
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2.1.2 Turbin  
Turbinen består av ett turbinhus som håller alla komponenter på plats och är turbinens yttre 
skal. Rotorn är den rörliga delen som roterar då ånga strömmar genom turbinen. Den 
separeras från resterande komponenter tack vare kontakt med oljefilmen från turbinlagren. 
På rotoraxeln finns skovlar/ rotorblad som är vridna för att träffas av strömningen från 
mellanväggarna. Mellanväggarnas funktion är att genom ledskenorna rikta om strömningen 
till rätt vinkel mot rotorbladen (Siemens, 2016).  

 

 
Figur 2.2 Turbinhus 

 

 
 

Figur 2.3 Ledskenor vinklar strömningen 

2.1.3 Lager 
Turbinens lager består av axiallager och bärlager, vars uppgift är att separera kontakten 
mellan de roterande och stationära delarna. I lagren flödar det olja kontinuerligt för att 
tillåta rotation. Axiallagren håller emot rörelsen som uppstår i expansionsriktningen då 
ångan expanderar genom turbinen. Bärlagren håller upp rotoraxeln genom att olja tas in 
mellan delarna. Rotation kan ej uppstå från stillestånd, därför pumpas oljan in med en 
lyftoljepump som bär upp rotorn och möjliggör rotation (Siemens, 2016).  
  

Ledskenor 
Rotorblad 

Mellanvägg 

Turbinhus 

Rotor 
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2.2 Smörjoljesystem 
Smörjoljesystemets uppgift är att förse turbin- och generatorlagren (växelns när den ingår) 
med olja av rätt flöde, tryck och temperatur för smörjning och kylning  
(Johansson, T. 2016). I figur (2.4) visualiseras systemets kretslopp med varje del-
komponent.  
 
 
 
 
 

 
 

Figur 2.4 Smörjoljesystem, kretsschema 
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2.2.1 Oljedimfilterenhet 
Filterenheten är placerad på oljetanken. Den består av en fläkt och ett demisterfilter som 
tillsammans skapar ett negativt tryck i tanken och suger åt sig luft och oljedimma. Rören 
som leder tillbaka till tanken har en stor diameter och är delvis fyllda med olja. Detta leder 
till att undertrycket når lagren vilket förhindrar oljeläckage genom tätningar i lagerhusen. 
Demisterfiltret får oljedroppar i luftströmmen att samlas in och transporteras tillbaka till 
tanken (Siemens, 2016).  
 

 
 

Figur 2.5 Temperatur reglerventil, oljedimfilterenhet, oljetank, elektroniska värmare 
 

2.2.2 Oljetank 
Oljan lagras i en oljetank som är dimensionerad för att rymma den maximala oljevolym 
som krävs vid drift. Tanken är utformad för att effektivt separera slam och luft i returoljan. 
Luften avlägsnas när oljan rinner över en lutande baffelplåt innan den når pumparna. 
Tanken är försedd med elektroniska värmare som ser till att oljan har rätt temperatur vid 
turbinstart (Siemens, 2016).  

2.2.3 Oljepumpar 
Oljepumpenheten består av två AC drivna centrifugalpumpar. Varje pump har 100 % 
kapacitet där en är i drift medan den andra är på stand by läge som aktiveras automatiskt 
om den ena skulle haverera. Skulle båda avstanna aktiveras en 60 % DC driven reservpump 
som används under utrullning (Siemens, 2016). 
 

 
Figur 2.6 Oljepumpar 
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2.3.4 Oljekylare 
Oljekylarenhetenc består av två oljekylare (vattenkyld värmeväxlare, en stand by). 
Oljetemperaturen styrs av en temperaturregleringsventil som ligger efter kylarna. Ventilen 
blandar kyld- och okyld olja för att få en konstant temperatur på utgångsoljan (Siemens, 
2016).  
 

 
Figur 2.7 Oljekylare 

 

2.3.5 Oljefilter 
Huvudoljefiltret innefattar två filterenheter. Oljan passerar genom en filterenhet i taget. När 
en av enheterna blir igensatt, slår en differentialtryckbrytare alarm om att det är dags att 
byta filter och man växlar över filtreringsprocessen till den rena enheten och hela processen 
upprepas (Siemens, 2016). 
 

2.3.6 Domkraftsoljepump 
Domkraftsoljepumpen används normalt sätt endast vid uppstart av turbinen. Lagren blir 
försedda med olja lyfter upp rotorn. Pumpen tar olja från oljetanken och levererar ett litet 
oljeflöde under högt tryck till lagren så att en tunn oljefilm kan separera de två delarna från 
varandra (Siemens, 2016).  
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2.3 Rörströmning 
Detta avsnitt förklarar hur vätskor beter sig vid strömning i rör.  

2.3.1 Flöden i rör 
Beroende på hur röret är utformat, kommer flödesprofilen att ändra sig. I ett rakt rör kan 
man se i figur (2.8) att flödesprofilen är kontinuerlig och den högsta hastigheten ligger i 
mitten. När en fluid passerar en krök förändras profilen och hastigheten. 
Rörelsemängdskrafter verkar på vattnet och skapar turbulens vilket får den högsta 
hastigheten att förflytta sig i profilen. Profilen åtgår till opåverkad profil efter en viss 
sträcka (Edrisi, 2016). För mer information om avstånd mellan böjar och flödesmätare, se 
Figur 2.30 Avståndsvillkor.  
 
 
 
 
 

       
 
 
 
 

Figur 2.8 Flödesprofiler 
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2.3.2 Reynolds tal 
Reynolds tal är en dimensionslös storenhet inom strömningsmekanik som beskriver 
om fluiden strömmar laminärt eller turbulent. Reynolds tal kan ses som kvoten 
mellan tröghetskrafter och friktionskrafter och beräknas med formeln (2.1). Vid turbulent 
strömning dominerar tröghetskrafterna. Den kan även ses som ett dimensionslöst mått 
på viskositeten. För att få en så noggrann mätning som möjligt bör Reynoldstal visa över 
4000 dvs. turbulent flöde (LaNasa and Upp, 2002, s.26). Bilderna visar följande värden hur 
flödesprofilen ser ut vid respektive fas (gäller endast vid rörströmning). 
 
 

- Laminärt (Reynolds tal 0-2000)          à  
 
 

- Övergång (Reynolds tal 2000-4000)   à 
 

 
- Turbulent flöde (Reynolds tal >4000) à 

 
 
 

 
 !" =  !"#! = !"

!       
        (2.1) 

2.3.3 Flödesprofilfaktor  
Flödesprofilfaktor, även kallad Reynolds kalibrationsfaktor (!!"), är en koefficient som 
beräknas med formeln (2.2) och är till för att kompensera flödesprofilens högsta mätpunkt. 
Koefficienten omvandlar tillsammans med Nikuratze’s ekvation i (2.3) mätvärdet till ett 
”medelvärde” av hela flödesprofilen istället för att beräkna den högsta hastigheten som 
flödar i röret (Petterson, 2016). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(!!") = !
!.!!"!!.!"" !"#!"   

                
(2.2) 

! = (!!") · ! 
        (2.3) 

Flödesprofilens högsta hastighet 

Figur 2.9 Laminär-, övergång-, turbulent flöde 

Figur 2.10 Flödesprofilens högsta värde 
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2.4 Flödesmätningsmetoder 
Nedan presenteras olika typer av flödesmätningsmetoder som sedan sammanställs i tabell 
(2.1) i slutet av detta avsnitt. I tabellen kan man sedan se att ultraljudstypen är den ända 
mätmetod som kan användas utan processavbrott dvs. inte påverka flödet för att installera 
mätaren. Därför presenteras den metoden mer djupgående i nästa avsnitt.  
 

2.4.1 Coriolis flödesmätningsmetod 
Denna princip mäter flöden genom oscillation. Mätaren har en eller flera rör med en 
pulsmätare som får röret att oscillera med en jämn frekvens på konstgjord väg. Vid in och 
utloppet av vardera rör sitter sensorer och registrerar oscillationen med hög precision. När 
fluiden börjar flöda genom röret skapas en ny frekvens beroende på flödeshastigheten som 
registreras av sensorerna. Genom denna frekvens kan flödeshastighet beräknas som sedan 
kan omvandlas till volymflöde med vetskap om b.la. rörets diameter (Endress&Hauser, 
2016, s.10). Se avsnitt beräkning av hastighet, s.26 för information om formelomvandling.  
 

 
Figur 2.11 Coriolis flödesmätarmetod 

2.4.2 Elektromagnetisk flödesmätningsmetod 
Två fältspolar med varsin polsko är placerade mitt emot varandra inuti mätaren. Dessa 
fältspolar skapar ett konstant magnetiskt fält tvärs över rörets tvärsnitt. Två mät elektroder, 
som kan ta upp elektroniska spänningar, installeras med rätt vinkel på sidan av rörets 
väggar. När vätska flödar igenom magnetfältet separeras de positivt- och negativt laddade 
partiklarna ifrån varandra. Detta skapar en spänning längs med rörets väggar, vilket 
detekteras och mäts av elektroderna. Denna spänning är direkt proportionerlig med 
flödeshastigheten. Med den informationen kan flödeshastigheten beräknas. 
(Endress&Hauser, 2016, s.14) 

 

 
Figur 2.12 Elektromagnetisk flödesmätningsmetod 
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2.4.3 Vortex flödesmätningsmetod 
I mätaren finns ett trubbigt föremål som placeras i mitten på röret. När fluiden börjar 
strömma bildas turbulens efter kroppen och bildar virvlar ”Vortex”. Virvlarna som uppstår 
på vardera sida av kroppen, skapar ett under- och övertryck på respektive sida. Kroppen är 
sedan kopplad till en mekanisk sensor som registrerar tryckförändringen i en frekvens. Med 
frekvensen mellan virvlarna kan man beräkna flödeshastigheten. (Endress&Hauser, 2016, 
s.22) 
 

 
Figur 2.13 Vortex flödesmätningsmetod 

2.4.4 Termisk flödesmätningsmetod 
I mätaren finns två temperatursensorer som sticker ner inuti röret. En utav de två sensorerna 
mäter den existerande temperaturen som en referens oberoende på flödeshastigheten. Den 
andra sensorn blir upphettad via elektronisk energi så att en fördefinierad 
temperaturskillnad bibehålls mellan de två sensorerna. Om temperaturen i mediet är 10°C, 
är temperaturen den samma i vardera sensor när fluiden ej strömmar. När fluiden sedan 
börjar strömma i röret, kyls den upphettande sensor ner av flödesströmmen. Sensorn börjar 
då kompensera upp kyleffekten till referenstemperaturen. Nedkylningen mäts och man kan 
då beräkna massflöde då den är proportionerligt till skillnaden i temperaturkompensationen. 
(Endress&Hauser, 2016, s.26) 
 

 
Figur 2.14 Termisk flödesmätningsmetod 

2.4.5 Differentialtrycksflödesmätningsmetod 
I mätaren finns en konstgjord restriktion kallad strypplatta som är placerad i röret. Två hål 
är placerade nästintill plattan, en före och en efter. Två separata tuber sammankopplar dessa 
hål till en differentialtryckssensor. Sensorn registrerar trycket innan och efter plattan. Om 
det inte finns något flöde i röret är trycket densamma. När flödesströmmen ökar, ökar 
trycket innan plattan och minskar därefter. Med denna differential i trycket kan man 
beräkna flödeshastigheten. (Endress&Hauser, 2016, s.30) 
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Figur 2.15 Differentialtrycksflödesmätningsmetod 

2.5 Ackreditering och kalibrering 
När en kund betalar för en liter olja, har den rätten till att få just en liter. För att en sådan 
handel ska vara möjlig krävs det höga krav på mätarens noggrannhet och att fluiden mäts 
och vägs på rätt sätt. Måttenheterna måste även vara sådana som vi känner till. I Sverige är 
det Swedac som utfärdar regler om måttenheter och mätinstrument samt utövar tillsyn över 
att reglerna följs. (Swedac, 2016) 
 
Flödesmätare kan kalibreras av olika företag vars flödeslaboratorium kan bli ackrediterat av 
Swedac om de uppfyller deras krav. Detta innebär att anläggningen som kalibreringen 
utfördes på har ett kvalitativt system som har stora krav på struktur, kvalité och 
noggrannhet samt kan uppvisa det verkliga värdet på flödet, då den fungerar som en 
referens. Syftet med att kalibrera flödesmätare är för att få ut en k-faktor som indikerar 
mätarens mätvärde relativt det värde som egentligen flödar i systemet. I det ackrediterade 
laboratoriet låter man X liter/h flöda genom systemet samtidigt som man mäter flödet och 
ser hur mycket mätarens resultat skiljer sig från det ackrediterade systemets verkliga värde. 
Stämmer de överens är k-faktorn 1. Om det skiljer sig 0,2 % blir k-faktorn 1,002 och kan 
där med kompensera denna skillnad så att mätaren visar samma värde som det verkliga 
värdet. Mätaren måste kalibreras om med tiden då k-faktorn ändras på grund av yttre 
faktorer som t.ex. slitage.  
 
Flödesmätaren som används i denna rapport är GE’s PT 878 som är kalibrerad i ett 
laboratorium som är ackrediterat av Swedac enligt standarden SS-EN ISO/IEC 17025:2005. 
Standarden innehåller allmänna kompetenskrav för kalibreringslaboratorier. Många 
leverantörer och myndigheter accepterar inte resultat från ett labb som inte är ackrediterade. 
(ISO/IEC17025, 2005) 
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2.6 Välj rätt metod 
2.6.1 Val av flödesmätarmetod och mätinstrument 
Vid val av flödesmätarmetod bör många faktorer vara inräknade för att välja den produkt 
som lämpar sig bäst för ändamålet. Beslutet ska fattas med hänsyn till fluidens 
grundläggande egenskaper, yttre faktorer och mätplatsens placering. I tabell (2.1) 
sammanfattas ovanstående metoder och visar i vilka situationer vardera metod lämpar sig 
bäst. Det är även viktigt att veta fluidens kritiska tryck och temperatur då mätningens 
noggrannhet blir inkorrekt när stora volymer, som ligger nära den kritiska punkten, skapar 
små temperatur- och tryckförändringar. (LaNasa and Upp, 2002, s.154) 

2.6.2 Tillåten mätosäkerhet 
Mätosäkerhet är skillnaden mellan det uppskattade värdet och mätstorhetens sanna värde. 
Mätosäkerheten påverkas av många olika komponenter där vissa av dessa uppskattas med 
statistiska metoder och kan standardiseras av standardavvikelsen. Mätosäkerheten redovisas 
som ett spridningsintervall i anslutning till mätvärdet t.ex. Olle är 178 ± 1 cm lång, där 
osäkerheten är ± 1 cm. Vid mätning kan ett så kallat mätfel uppstå, vilket är skillnaden 
mellan det uppmätta värdet och det sanna värdet. Beroende på kostnad och volym för 
fluiden, varierar det tillåtna mätfelet (PEMA Control, 2016). I figuren kan man se att det 
billiga kallvattnet har högst tillåtet mätfel medan den dyra oljan och bensinen har lägst 
tillåtet värde. Därför bör en utvärdering kring val av instrument vara intressant då man kan 
överväga mellan instrumentpris och noggrannhet.  
 

 
 

Figur 2.16 Tillåten mätosäkerhet för olja och bensin, kall- och varmvatten 
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Tabell 2.1 Olika typer av flödesmätarmetoder 
 

(Endress&Hauser, 2016, s.4) 
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2.7 Flödesmätare av ultraljudstyp 
2.7.1 Ultraljudflödesmätningsmetod 
Ultraljudsmätare kan både installeras stationärt eller portabelt. Ultraljudsmätaren består av 
två transduktorer som sitter antingen bredvid eller diagonalt till varandra beroende på val 
av antal ljudvägar (se avsnitt ljudvägar, s.20). Transduktorerna fungerar både som en 
sändare och mottagare (kallas därför ibland givare), vilket betyder att den kan skicka och ta 
emot information. Ultraljudssignalen kan skapas av en mikrofon, fotoelektrisk cell eller i 
detta fall av piezoelektrisk kristall som konvertera elektrisk energi till mekanisk energi och 
vise versa (PEMA Control, 2016). I dessa kristaller är de positiva och negativa 
laddningarna separerade symmetriskt, vilket får kristallen att vara elektrisk neutral. När 
strukturen pressas ihop, förstörs symmetrin och en spänning genereras (Nanomotion, 2016), 
vilket visas i figur (2.18). Dessa signaler mäts samtidigt som de skickas mellan varandra. 
Differentialtiden som mäts av transduktorerna används för att beräkna flödeshastigheten 
(Endress&Hauser, 2016, s18).  
 

 
Figur 2.17 Ultraljudsmätningsmetod 

    
 

  
 

Figur 2.18 Piezoelektrisk kristall, energiomvandling 
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2.7.2 Portabel ultraljudsmätare 
Portabla ultraljudsmätare består av en mätdosa där programmering och beräkning sker. Till 
denna tillkommer två transduktorer som man applicerar på röret via fixtur (som innehar en 
linjal). Dessa mätare eliminerar problematiken med att skära igenom rör för att installera 
stationära mätare, vilket i sin tur reducerar slitage och tryckförluster vid installation. Man 
kan även mäta på fler mätpunkter, vilket kan vara av intresse för tillverkare och kund. 
Metoden är därför smidigast och billigast för kunden då den reducerar totalkostnaden för 
tillfälliga mätningar (Pema Control).  

 

 
 

Figur 2.19 Portabel ultraljudsmätare 
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2.8 Ultraljudsmätningsteori 
I detta avsnitt kommer en djupare teori kring ultraljud att förklaras. Avsnittet ger en 
förståelse till vilka beräkningar som används och varför vissa parametrar måste 
programmeras in i mätdosan för att kunna beräkna volymflöde och hastighet.     

2.8.1 Ljudfrekvens och ultraljud 
Ljud kan kategoriseras i tre olika kategorier: 

- Infraljud har en låg frekvens 0-20 Hz, kan uppfattas av människan som vibrationer. 
Skapas vid kraftiga ljudnivåer t.ex. åska eller kraftverk.     

- Hörbart Ljud har en frekvens på 20 – 20 000 Hz. 
- Ultraljud har en hög frekvens > 20 000 Hz, kan användas vid mätning och 

navigering. Det är denna typ av ljudfrekvens som används vid ultraljudsmätning. 
Frekvens kan dock variera kraftigt beroende på i vilket material eller fluid den 
färdas i, då den är direkt proportionerlig med densiteten (2.21). I figur (2.20) visas 
typisk frekvens för solida material, vätskor och gaser. Frekvens beräknas med 
formeln (2.4) (PEMA Control, 2016). 
 

 f =  !! =
!
! 

      (2.4) 
                       

  
 
  
  
 

Figur 2.20 Förhållande mellan frekvens och densitet 
Figur 2.21 Frekvensen i olika material            

2.8.2 Ljudhastighet 
Ljud har olika hastigheter beroende på vilket material eller fluid det färdas i. Hastigheten 
varierar även beroende på temperatur. I figuren (2.22) visas sambandet mellan temperatur 
och hastighet, där vatten har sin maximala hastighet vid 74ºC (PEMA Control, 2016). 
Tabellen (2.2) visar hastigheten i olika material och fluider. Ljudets hastighet beräknas med 
formeln (2.5). 
 

!!"#$% = !!!!!!
!   

     (2.5) 
 
 
 
 
 
 

Substanser (25ºC) m/s 
 
Vatten  1496  
Olja  870 
Luft  342 
  

	
Gaser 

H
2
O 

Vätskor 

Temperatur, °C 

c 

74°C 

Solida material 1 – 100 MHz 
 

Vätskor 0.25 – 5 MHz 
 

Gaser 20 – 200 kHz  
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Figur 2.23 Luft och slagg på botten och 
toppen av rör 

 

2.8.3 Signalstyrka 
Om ljudsignalen skulle förhindras av någon anledning, försämras också signalen och 
amplituden. Avståndet mellan transduktorerna är den första bidragande faktorn till en 
försämrad signalstyrka, då signalstyrkan är direkt proportionerlig med avståndet. Andra 
faktorer kan även bidra till en försämrad ljudkvalité t.ex. luft eller slaggprodukter som kan 
befinna sig på toppen respektive botten av röret. För att kompensera förlusten förstärks 
signalen (PEMA Control, 2016). 
 
  

 
Figur 2.24 Samband mellan signalstyrka och avstånd 
 

2.8.4 Ljudvägar 
Antal ljudvägar kan bestämmas beroende på vilka förutsättningar mätningen har. Olika val 
har sina för och nackdelar. Om vätskan inte är helt rent eller om avståndet är stort dvs. på 
stora rördiametrar, kan val av en ljudväg vara passande. Två ljudvägar är det vanligaste 
alternativet och fixturerna är oftast utformade därefter. Fyra ljudvägar kan användas om 
avståndet mellan transduktorerna blir för litet. Dock måste signalen färdas en längre sträcka 
för att nå fram vilket försämrar signalstyrkan och risken för att träffa en partikel ökar 
(PEMA Control, 2016).   
 

Luftbubblor på toppen 

Slaggprodukter på 
botten 

Transduktor 

En ljudväg Två ljudvägar Fyra ljudvägar 

v 

Signal 

Tabell 2.2 Ljudhastighet i fluider 
Figur 2.22 Ljudets hastighet i olika temperaturer 

Figur 2.25 Antal ljudvägar 
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2.8.5 Beräkning av flödeshastighet 
Vid beräkning av flödeshastigheten med ultraljudsmätare kan Löptid-, Doppler- eller 
Korrelationseffekten användas. I denna studie beräknas hastigheten med löptidseffekten. 
Metoden baseras på att mätarna jämför hastigheten som uppstår mellan tidsskillnaden för 
elektroniska pulser som går med- respektive motströms genom flödesprofilen. När flödet 
inte strömmar når respektive transduktor med samma tidsintervall. När flödet sedan börjar 
strömma, färdas signalerna varierat beroende på flödesriktning. På så vis beräknas 
tidsskillnaden mellan punkt A och B som sedan kan användas för att beräkna 
flödeshastigheten enligt formlerna (2.6)-(2.10). Formeln (2.6) visar även resultatet efter 
beräkning av hastighetsformeln (PEMA Control, 2016).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

! = !
! =>

!!
2!

!!"" − !!"#
!!"# · !!"#

 

      (2.6) 

!!"# =
!!"# + !!""

2  
  (2.7) 
 ! = !

!!"#
        

      (2.8) 
! = ! · ! = !/! 

      (2.9) 

! = !!!
4  

         (2.10) 
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v 
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B 

v 

L 
P 

! 

Figur 2.26 Löptidseffekten 
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2.8.6 Snell’s lag 
Då portabla ultraljudsmätare inte monteras fast i röret, krävs det en extra beräkning. När en 
ljudvåg färdas från ett medium till ett annat, bryts ljudvågen i en vinkel som är 
proportionerlig till respektive mediums ljudhastighet. Detta förhållande kallas för Snell’s 
lag (2.11). För att mätaren ska kunna utföra denna mätning är det viktigt att veta 
information om materialets ljudhastighet, tjocklek och ytterdiameter (PEMA Control, 
2016).   

 
 

 
 
 

!!
!"#!!

=  !!
!"#!!

= !!
!"#!!

 

      (2.11) 
 

 
!! = kilens ljudhastighet 
!! = väggens ljudhastighet 
!! = fluidens ljudhastighet 
! = avstånd mellan transduktor 
V.T = Väggtjocklek 
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2.9 Tillvägagångsätt 
Följande avsnitt förklarar vilken data som kommer krävas för att ta fram ett underlag till en 
arbetsinstruktion som kan användas utav personalen på SIT vid flödesmätning. Utifrån 
följande frågeställningar ska data tas fram:  
 

- Vad ska arbetsinstruktionen innehålla? 
- Hur utförs flödesmätningar? 
- Hur utvärderas mätresultat?  
- Vilka åtgärder ska tas efter mätningen?  
- Finns det några risker för person- och maskinskador? 

 
Dessa frågor kommer i följande avsnitt att besvaras via en teoretisk datainsamling. Den 
teoretiska datainsamlingen testas senare via de två laborationer som utfördes. 
Laborationerna summeras i två olika rapporter och avslutas med vardera analys som 
utvärderar mätresultatet och risker m.m. Anmärkningsbara observationer summeras i 
avsnittet slutsatser och rekommendationer. 
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2.10 Arbetsinstruktionsinnehåll 
För att ta fram ett underlag till en arbetsinstruktion, krävs en analysering av 
informationsbehovet dvs. vad arbetsinstruktionen kan tänkas innehålla. Vid framtagning av 
en instruktion kan nedanstående frågor besvaras. (Pirhonen, 2014, s.8)  
 
Syfte och mål 
Syftet med manualen är att personal från SIT, med en viss erfarenhet av flödesmätning, ska 
kunna utföra ultraljudflödesmätning, utvärdera resultatet (trovärdigt eller inte) och sedan 
veta vilka åtgärder som ska tas efteråt. Detta med kunskap om vilka faktorer som påverkar 
mätresultatet samt vilka risker som kan uppkomma vid installation. 
 
Vilka läsare är det 
Mätningarna kommer att ske utav personal från SIT, där majoriteten har lång erfarenhet av 
turbinsystem och övrig ingenjörskompetens.  
 
Bestämma mål 
Arbetsinstruktionens mål att få läsaren att förstå nedanstående punkter och sedan kunna 
besvara efterföljande fråga.   
 

- Välj rätt metod för flödesmätning 
Hur väljer man rätt flödesmätarmetod? 

 
- Installation av flödesmätare 

Vad är den ideala installationsprincipen? 
Vad är avståndsvillkoren? 

 
- Risker vid installation 

Finns det risker vid installation? 
 

- Parameter information 
Var hittar man information till parametrar? 

 
- Programmering av flödesmätare 

Hur programmeras flödesmätare?  
 

- Diagnostik 
Hur vet man att mätresultatet stämmer?  

 
- Slutsats och ageranden 

Vad är slutsatsen av mätningen? 
Vilka ageranden ska ske? 
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2.11 Installation av ultraljudsmätare PT 878 
Detta avsnitt kommer förklara hur en flödesmätning går till. Avsnittet börjar med att ta upp 
vilka förutsättningar mätplatsen ska uppfylla för att få ett noggrant mätvärde. Därefter 
kommer information över hur parametervärden mäts fram. Dessa parametrar ska sedan 
programmeras in i mätdosan (steg för steg manual för programmering av flödesmätaren 
kommer inte tas med i detta arbete). Sedan följer en kort beskrivning av applicering av 
fixtur. Slutligen kommer diagnostikdelen som visar hur mätresultatet ska utvärderas.  

2.11.1 Skillnad i teori och verklighet  
För att få ett så noggrant värde som möjligt, behövs det en perfekt installation där alla 
faktorer har optimala förutsättningar. En sådan station skulle vara när temperatur, tryck och 
flöde är stabilt med minimala förändringar. Fluiden skulle även behöva vara väldigt ren, 
fritt från andra komponenter samt fylla hela ledningen utan luftfickor. Installationsplatsen 
skulle ha gott om vågräta utrymmen med långa avstånd från krökar, pumpar och ventiler. 
Ideala installationer finns dock bara i teorin då det är väldigt svårt att uppnå vissa kriterier 
t.ex. att få väldigt rena vätskor. Tryckflöden och temperatur skiftar ofta kontinuerligt med 
tiden. Mätplatserna är oftast väldigt begränsade, vilket kan försvåra mätningen. (LaNasa 
and Upp, 2002, s.72) 
 
 

 
 

Figur 2.27 Ideala förutsättningar 
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2.11.2 Avståndsvillkor 
Vid installation ska flödesmätaren placeras på rätt ställen med rätt avstånd från pumpar, 
ventiler och krökar. Detta för att flödesprofilen ska vara opåverkad från faktorer som kan 
ge upphov till oönskad turbulens och andra störningar. Därför finns det avståndsvillkor som 
visar var flödesprofilen är opåverkad och är därmed en lämplig plats för att utföra 
mätningen på. Detta är dock ingen regel utan är ett mått på vad som är ett lämpligt avstånd 
för att mätaren ska få några bra världen över huvud taget. Vad man bör ha i åtanke är att 
denna avståndsteori skiljer sig väldigt ofta från verkligheten dvs. det finns ingen garanti på 
att mätvärdena blir bra eller dåliga om reglerna följs (Pettersson, J. 2016). Dock följer alla 
mätare i huvudsak samma avståndsprinciper men kan skilja sig något beroende på 
tillverkare. Mätvillkor alla har gemensamt är att de ska placeras kl. 3 eller 9 (sidan), lodrätt 
(flödet ska gå uppåt) eller vågrätt samt att avståndet mäts beroende på rördiameter t.ex. 
15xD efter en krök. På sidan 27 visas i Figur 2.30, vilka avståndsvillkor som bör följas 
beroende på hur situationen ser ut vid mätplatsen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             
Lodrät, 

uppströms Flöde lodrät Lodrät, 
nedströms 

Ska ej placeras på 
högsta punkt 

Ska ej placeras vid 
utlopp  

Figur 2.29 Flödesriktningskrav vid installation 

Figur 2.28 Placeringskrav vid installation 
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Figur 2.30 Avståndsvillkor Flödesmätare 
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2.12 Parameterinformation 
Vid programmering av flödesmätaren bör ett antal parametrar vara kända. Följande värden 
behövs för att kunna beräkna ljudhastigheten via de formler som introducerades i avsnittet 
ultraljudsmätningsteori. Dessa värden kan antingen mätas eller finnas skrivna i 
specifikationer. Mätdosan kommer, efter programmering av följande värden, kalkylera fram 
ett avstånd som transduktorerna ska placeras ifrån varandra. Följande parametrar krävs  
 

- Givartyp 
Val av transduktorer baseras på rörets diameter. Vid stora rör används de stora 
transduktorerna (#402) och vid små rör de små transduktorerna (#408). Respektive 
nummer står på respektive givare.  
 

 
 

- Givartemperatur 
Denna temperatur är medelvärdet av vätskans och omgivningens temperatur. 
Vätskans temperatur kan antingen mätas med termometer eller värmekamera. 
Omgivningens temperatur kan mätas med termometer. 
 

- Rörets material  
Information finns i systemets specifikation men kan även finnas skrivet på röret. 
 

- Rörets ytter- och innerdiameter 
Information finns i systemets specifikation. Är diametern okänd kan den beräknas 
fram med måttband. Är väggtjockleken okänd kan den mätas med tjockleksmätare 
som står beskrivet på sida 37.  
 

- Lining 
Är röret belagt med ytterligare ett material programmeras detta in. Detta är ovanligt 
men förekommer. Information om rörets linning finns i systemets specifikation.  
 

- Val av vätska 
Vid flödesmätning på vanligt vatten väljer man ”vatten/ 0-260 ºC”. Vid mätning av 
andra vätskor ska Gaffling ske på grund av att vissa medier av samma typ kan ha 
olika ljudhastigheter (se sida 37).  
 

- Antal ljudvägar 
Val av ljudvägar baseras på placeringen av transduktorerna. Vanligast är 2 ljudvägar 
men kan variera beroende på signalstyrka, rörets tjocklek och åtkomlighet.  
 

- Avstånd - Avståndet beräknas nu baserat på informationen från ovan. 
Transduktorerna placeras med avståndet som mätaren visar.  

#408 #402 

Figur 2.31 Transduktorer 
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2.12.1 Gaffling 
Vid mätning på andra medier annat än vatten måste man gaffla fram ljudhastigheten. Detta 
för att en vätska av samma sort kan ha olika ljudhastigheter. En olja från Norge kan ha en 
annan ljudhastighet än den från Saudiarabien. Gaffling görs enklast genom den befintliga 
mätaren. Metoden går ut på att testa sig fram till rätt ljudhastighet. Detta görs genom att till 
början mata in en låg ljudhastighet i mätaren. Diagnostiken visar därefter ett avstånd som 
man ska placera transduktorerna på. Efter placering av transduktorerna kommer en ny 
ljudhastighet att visas. Processen ska upprepas tills vätskans uppskattade ljudhastighet 
stämmer överens med ljudhastigheten i diagnostiken ± 50 enheter. På så sätt kan man finna 
den korrekta ljudhastigheten för mediet (Petterson, J. 2016). 

2.12.2 Väggtjockleksmätare 
Om väggtjockleken är okänd kan man med hjälp av en väggtjockleksmätare mäta detta 
avstånd. Denna kalibrerar man själv genom att nollställa mätaren med ett referensobjekt. 
Man matar in följande värden i mätaren: punkt A på objektet är exakt 6,35 mm och punkt B 
är 25,40 mm samt materialet som är utav kolstål. På så sätt kalibrerar den sig och får fram 
en nollpunkt. Därefter kan man ställa in material på det aktuella röret och sedan utföra 
mätningen (Pettersson, J. 2016).  
 
 

 
  

B 

A 

Figur 2.32 Kalibreringsobjekt 



Examensarbete: Flödesmätning i smörjoljesystem med bärbar ultraljudsmätare 
 

 30 

2.14 Applicering av fixtur 
När man har hittat rätt avståndsvillkor och programmerat in parametrarna i dosan är det 
dags att applicera fixturen på röret. Först ställer man in fixturen så att transduktionshållarna 
hamnar med rätt avstånd från varandra (det kalkylerade värdet). Sedan ska kedjorna läggas 
över röret som sedan ska hakas fast i krokarna och skruvas fast i fixturen. Sladdar fästs i 
transduktorerna, röd för uppströms och blå för nedströms. Applicering av kontaktgel 
appliceras sedan på givarnas platta undersida. Därefter skruvas transduktorerna på plats via 
en skruv på fixturens ovansida. Nu är installationen klar och man kan kontrollera att man 
har kopplat sladdarna i rätt flödesriktning. Visar flödet ett negativt värde ska kablarna byta 
plats med varandra. (Ett tips är att koppla sladdarna på transduktorerna först då sladdarnas 
koppling skyddar transduktorernas ingång vilket är en känslig del som lätt går sönder) 
(Petterson, J. 2016). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figur 2.33 Ultraljudsmätare, applicering av fixtur 

 
 

  
  

Kablar kopplad 
till mätare 

Kedjor runt rör 

Nedströmskabel i transduktor 
 

Nedströmskabel i transduktor 

Inställd fixtur 
med rätt avstånd 

Koppling 
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2.15 Diagnostik  
I mätaren finns en funktion kallad Diagnostik som visar parametrarnas nuvarande värden. 
Genom att kontinuerligt kontrollera att dessa värden förhåller sig till godkända riktvärden, 
kan man konstatera att mätningen ger ett trovärdigt resultat. Följande parametrar bör 
kontrolleras och prioriteras i följande ordning (PEMA Control, 2016): 
 

- Signalstyrka 
Signalstyrkan visar hur bra signalerna färdas mellan transduktorerna. Signalstyrkan 
ska ligga mellan 55-75 enheter för att mätningen ska vara noggrann och tillförlitlig. 
Är värdet under eller över, är alla andra parametrar otillförlitliga.  

 
- Ljudhastighet 

Ljudhastigheten talar om den uppmätta ljudhastigheten på mediet inne i röret. 
Värdet ska ligga nära tabellvärdet för respektive medium t.ex. vatten 1500 m/s och 
olja 900 m/s. Ett acceptabelt värde är ± 50 enheter. Vet man inte ljudhastigheten 
ska Gafflingsmetoden användas. 

 
- Amplitud och Gain 

Amplituden visar tillsammans med Gain hur mycket mätaren måste arbeta för att få 
igenom ljudsignalen genom vätskan. Amplituden ska ligga mellan 28 ± 2 enheter 
Och Gain visa så nära 0 som möjligt. Om amplituden är högre eller lägre än två 
enheter, tyder detta på att det finns luftbubblor eller andra partiklar i röret. Om det 
finns luft i röret som försvårar ljudsignalens väg, skruvar mätaren upp mer kraft 
automatiskt.   
 

- Reynoldstal  
Reynoldstal beskriver flödesprofilen i mediet. För att få ett så noggrant värde som 
möjligt, bör mätvärdet visa över 4000 (turbulent flöde). 
 

- P Brädgård (P#)/ mätfönster 
Denna parameter visar vart på givaren den skickade signalen träffar. Flödesmätaren 
öppnar ett fönster där den förväntar sig att signalen ska komma in, baserat på 
rörstorlekt, givare, vätska m.m. Skalan är 0-1000, därför vill man att den ska ligga 
så nära mitten som möjligt dvs. 500 = centrerad. 
 

- Tiden - Parametern visar tiden det tar för ljudsignalen att färdas från den ena 
transduktorn till den andra. 
 

- Korrektionsfaktorn - Denna kompenserar mätaren själv för.  
 

- Delta T - Anger tidsskillnaden för ljudsignalen att färdas med och mot flödet 
(nanosekunder).  
 

- Flödeshastigheten - Anger flödeshastigheten i röret (m/s).  
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Växel 

 
(a) Huvudflöde (efter smörjoljefiltret) (före och 

efter växling pump A och B). 
(b) Kylvattenflöde. 
(c) Inlopp till lågtrycksturbinväxel. 
(d) Inlopp till lågtryckturbinens avloppslager. 
(e) Returledning till oljetank. 
(f) Oljeutsug. 

 

3 Laborationer 
Detta avsnitt kommer förklara laborationerna som utfördes. I båda laborationerna 
kommenteras utförandet av mätningarna för respektive mätplats. Bilder visas på mätplatsen 
och diagnostiken som utvärderas. Om en risk för person- eller maskinskada upptäcktes, 
finns det även en kommentar för detta. Laborationerna summeras senare i en analys som i 
sin tur leder fram till slutsatser och en diskussion samt förslag till lösningar. 

3.1 Laboration 1  
Bakgrund 
Laboration 1 utfördes vid ett kraftvärmeverk som producerar fjärrvärme och en del 
elektricitet. I anläggningen finns ångturbiner och kringsystem från Siemens. Vi fick under 
ett besök testa att utföra flödesmätningar på smörjoljesystemet med den portabla 
ultraljudsmätaren PT 878 och därefter utvärdera mätresultaten. Vi fick även uppdrag av 
driftingenjören på sajten att mäta flödet efter växling av oljepump. 
 

 
 

      
Figur 2.34 Mätpunkter, Laboration 1 

 
  

(d) 

(e) 
(c) 

 

(a) 

(b) 

(f) 

Pump A. 

Pump B. 
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3.1.1 (a) Mätpunkt huvudoljeflöde (efter smörjoljefiltret) 
Mätningen utfördes på ett vertikalt rör som hade en ”S” krökning i mitten där oljan flödade 
uppåt. För att veta oljans ljudhastighet använde vi oss utav Gafflingsmetoden och fick ut ett 
värde på ca 1315 m/s som vi använde för resterande mätningar. Vi gjorde även 
kontrollmätning efter att vi växlade mellan pumparna A och B för att verifiera att båda går 
med samma effekt. Första mätningen placerade vi utrustningen näst intill en 
diameterövergång. Efter pumpväxlingen placerade vi utrustningen högre upp på röret. Båda 
mätresultaten visade godkända värden både via diagnostiken samt kundens uttalade värde. 
(Mätvärde för pump B = 1,71 m/s, 130 m³/h, diagnostikbild saknas).  
 

- Risker 
Fall från hög höjd 
Halka på oljespill 
Skada på utrustning vid klättring 

 
 

       
 
 
 

 	

Figur 2.35 Placering nära 
diameterövergång, Pump A 

Figur 2.36 Placering längre bort från 
diameterövergång 

Diameterövergång 

Figur 2.37 Diagnostikfönster, mätpunkt (a)  
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3.1.2 (b) Mätpunkt kylvattenledning (från oljekylare) 
Vid mätning på kylledningen fick vi först ta bort rörskyddet för hand. Sedan försökte vi 
använda oss utav tjockleksmätaren. Denna enhet var dock defekt då den inte kunde 
nollställa sig. Vi fick därför använda systemets specifikation. Parametrarna var okej 
förutom ljudhastigheten som inte hölls sig inom vattnets ljudhastighet ca 1400 m/s ± 50 
enheter. 
 

- Risker 
Vid mätning på vattenledning behövde man stå på ett rör. Denna hade en stor 
diameter där bärkraften dock var okänd vilket kunde resultera i haveri samt att man 
kunde halka på röret och falla ner.   

 
 

   
 
                

 

Figur 2.38 Applicering av fixtur på 
kylvattenledning 

Figur 2.39 Diagnostikfönster, 
kylvattenledning 
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3.1.3 (c) Mätpunkt inlopp till lågtrycksturbinväxel. 
Vi kunde endast utföra mätning på lågtrycksturbinen då risk för ångläkage kunde 
förekomma vid högtrycksturbinen. För denna mätning användes de mindre givarna #408. 
Resultatet var godkänt.  
 

   
 
 

3.1.4 (d) Mätpunkt inlopp till lågtryckturbinens avloppslager 
För att komma till mätplatsen var man tvungen att klättra och krypa då en ställning för 
tillfället hade monterats vid platsen. Detta gjorde att utrymmet var trångt och svårarbetat. 
För att applicera fixtur och transduktorer var det enklast när man hjälptes åt. Mätningen 
innehar godkända parametrar. 
 

    

Figur 2.41 Diagnostikfönster, mätplats (c) 
  

Figur 2.40 Mätplats inloppslager till 
lågtrycksturbinväxeln 

Figur 2.43 Applicering av lilla mätaren på 
lågtrycksturbinens avloppslager 
  

Figur 2.42 Diagnostikfönster, mätplats (d)  
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3.1.5 (e) Mätpunkt returledning till oljetank från lågtryckturbinens 
avloppslager 

- Vi testade att mäta denna ledning fast vi visste att det förekommer luft i röret då det 
ska finnas ett undertryck från tanken till respektive lager. Diagnostiken visade inget 
värde på vätskans hastighet samt ett högt värde på Gain vilket indikerar att mätaren 
behöver stärka signalen för att tränga igenom t.ex. luftbubblor.   

 

   
 

 

3.1.6 (f) Mätpunkt oljeutsug 
Denna mätpunkt ska man inte mäta på av flera anledningar. Flödet kan bland annat ha 
påverkats av svetsfogen, otillräckligt avstånd från övergången, otillräckligt avstånd från 
pumpen, okänd väggtjocklek. Mätresultatet för denna mätpunkt visade dock bra resultat. 
Parametrarna i diagnostiken visade godkända värden och det totala flödet hade samma 
mätvärde som det gemensamma insuget från pumparna.  
 

- Risker 
Fastna med kablar eller kläder i den roterande axeln 
 

Figur 2.45 Applicering av fixtur, mätplats (e) Figur 2.44 Diagnostikfönster, mätplats (e) 
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Roterande axel 

Svetsfog 

Figur 2.46 Diagnostikfönster, mätplats (f) Figur 2.47 Applicering av fixtur vid 
mätplats (f) 
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(g) Inlopp till växel 
(h) Generatorlager fram- och baksida 
(i) Utloppslager turbin  
(j) Totalt flöde till lager och reglerolja 
(k) Inloppslager och axiallager turbin 
(l) Reglerolja till ånginloppsventiler 
(m) Flöde efter uttag av reglerolja och inloppslager 
(n) Totalflöde till lager och reglerolja, mätning nära krök 
(o) Generatorlager baksida, 4 ljudvägar (test med lilla mätaren) 
 

3.2 Laboration 2 
 
Bakgrund 
Laboration 2 utfördes i en kraftvärmeanläggning som producerar fjärrvärme och en del 
elektricitet. I anläggningen finns ångturbiner och kring system från Siemens. Företaget har 
bett Siemens att göra flödesmätningar i smörjoljesystemet då de har haft problem med för 
hög temperatur i oljan efter att den har passerat lagren. Accepterat värde är en skillnad på 
15 grader före och efter lagren. I nuläget är skillnaden 20 grader före och efter. Detta har 
resulterat i att man har behövt byta olja oftare då livslängden på oljan förkortas med högre 
temperaturer. Uppgiften består av att med hjälp av flödesmätaren lista ut vad som orsakar 
den höga temperaturskillnaden. En hypotes är att det går för litet oljeflöde genom lagren. I 
figur (2.48) pekas följande mätpunkter ut. 
 
 
 

 
Figur 2.48 Mätpunkter, Laboration 2  

(k) 

(j) & (n) 

(m)    (l) Reglerolja 
 

(i) 

(g) Växel 
 

(h) & (o) Generator 
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3.2.1 (g) Mätpunkt inlopp till växel 
Vi började vår mätning med att Gaffla ljudhastigheten i oljan på inloppsröret till växeln. Vi 
fick då ut en ljudhastighet på oljan som vi sedan använde vid mätpunkterna (f-k). När vi 
skulle mäta omkretsen på röret fick vi improvisera med ett snöre som vi band runt röret, då 
måttband saknades i väskan. Längden på snöret placerade vi längs med transduktorernas 
fixtur som innehar en linjal. Denna typ av omkretsmätning gjordes för alla rör. För att 
bestämma rör tjockleken använde vi oss utav tjockleksmätaren.  

 

   
  Figur 2.50 Diagnostikfönster, mätplats (g) Figur 2.49 Applicering av fixtur,  

mätplats (g) 
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3.2.2 (h) Mätpunkt generatorlager fram- och baksida 
Den andra mätningen vi gjorde var till inloppet av generatorlagret. Vi gjorde denna mätning 
med de mindre transduktorerna #408. Då karborrebandsfixturen också saknades i väskan, 
användes silvertejp istället. Silvertejp var dock krångligt att använda då den tappade fäste 
när klistret smälte av den höga temperaturen på röret. Vi fick då kompensera med 
plåtbanden som kunde skruvas fast. Skruvmejsel och silvertejp lånades av personal på 
sajten då dessa redskap fattades i väskan.  
 

   
 

     
 Baksida Framsida 

Figur 2.52 Applicering av fixtur vid 
generator framsida 

Figur 2.51 Applicering av fixtur vid 
generator baksida 

Figur 2.53 Diagnostikfönster för 
generatorns baksida 

Figur 2.54 Diagnostikfönster för 
generatorns framsida 
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3.2.3 (i) Mätpunkt utloppslager turbin	
I denna mätning testade vi att mäta med två och fyra ljudvägar då måttet var på gränsen för 
litet för att kunna använda de stora transduktorerna #402. För att kunna mäta på röret var vi 
tvungna att montera bort rörskydden. Detta gjordes med en skruvmejsel som även den fick 
lånas. För att ta sig till denna mätplats behöver man klättra igenom maskinanläggningen 
innehållande rör, ventiler och maskiner. Många delar är dessutom väldigt varma vilket 
höjer temperaturen ytterligare kring mätplatsen. Det varma klimatet ökar påfrestningarna 
som i sin tur kan påverka noggrannheten i mätresultatet. Diagnostiken visar att oljans 
ljudhastighet är 1389 m/s, vilket inte håller sig inom det gafflade värdet 1307 m/s ± 50 
enheter Båda ljudvägsalternativen ger ungefär samma flödeshastighet. Mätningen med fyra 
ljudvägar har dock ett värde närmare 500 på P#, vilket indikerar att detta avstånd är mer 
korrekt än värdet från två ljudvägar. 
 

- Risker  
Brännskador 
Utmattning  
Slitage vid klättring 

    
 
 

      

Figur 2.55 Applicering av fixtur, trångt 
utrymme 

Figur 2.56 Ted applicerar fixtur vid 
utloppslager turbin 

Figur 2.58 Diagnostikfönster, mätplats (i),  
2 ljudvägar 

Figur 2.57 Diagnostikfönster, mätplats (i),  
4 ljudvägar 
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3.2.4 (j) Mätpunkt totalt flöde till lager och reglerolja 
Denna mätplats hade dem bästa förutsättningarna för ett korrekt mätresultat. Vi testade att 
mäta med både två- och fyra ljudvägar. Mätresultatet med två ljudvägar fick något högre 
värde på flödeshastighet. 
 

   
 
 
 

   
   

 
 
 
 

   

 
 

Figur 2.59 Applicering av fixtur, mätplats 
(j), 4 ljudvägar 

Figur 2.60 Applicering av fixtur, mätplats 
(j), 2 ljudvägar 

Figur 2.62 Diagnostikfönster, mätplats (j), 
4 ljudvägar 

Figur 2.61 Diagnostik fönster, mätplats (j), 
2 ljudvägar 
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3.2.5 (k) Mätpunkt inloppslager och axiallager turbin  
Vid denna mätning användes den lilla mätaren #408. Mätningen visar godkända 
parametrar. 
 

   
 
 
 

3.2.6 (l) Mätpunkt reglerolja 
Parametrarna är godkända. Avståndet från mätare till ventil uppfyller dock inte 
avståndskrav. 

 

   
 
  

Figur 2.63 Applicering av den lilla 
mätaren, mätplats (k) 

Figur 2.64 Diagnostikfönster, mätplats (k) 

Figur 2.65 Diagnostikfönster, mätplats (l) Figur 2.66 Applicering den lilla mätaren, 
mätplats (l) 

T-korsning 

Reglerventil 
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Figur 2.72 Diagnostikfönster, 
mätplats (k), sidan 

3.2.7 (m) Mätpunkt flöde efter uttag av reglerolja och inloppslager 
Inför detta experiment gafflade vi om ljudhastigheten via inloppet till generatorlagrets 
baksida. Då fick vi ljudhastigheten 1280 m/s som vi sedan använde till resterande 
mätningar.  
 
Vi valde att göra testmätningar på sidan-, under- och ovansidan för att se eventuella 
påverkningar i mätresultatet. Alla mätresultat visade ungefär samma flödeshastigheter, 
dock något snabbare vid mätning på ovan- och undersida.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  

Figur 2.68 Applicering av fixtur på 
undersidan, Mätplats (m) 

Figur 2.69 Applicering av fixtur på 
sidan, Mätplats (m)  

Figur 2.67 Applicering av fixtur på 
ovansidan, Mätplats (m) 

Figur 2.71 Diagnostikfönster, 
mätplats (k), ovan sidan 

Figur 2.70 Diagnostikfönster, 
mätplats (k), undersidan 
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Figur 2.76 Diagnostikfönster, mätplats (n), 
sidan  

Figur 2.75 Diagnostikfönster, mätplats (n), 
ovansidan 
 

3.2.8 (n) Mätpunkt totalflöde till lager och reglerolja, mätning nära krök 
Vi testade att utföra en mätning nära en krök för att se hur resultatet påverkades. Vi testade 
att mäta på rörets sida-, under- och ovansida. Vid mätning på sidan fick vi inget resultat. 
Vid mätning på ovansidan fick vi ut godkända parametrar med en flödeshastighet. Vid 
mätning på undersidan fick vi en pendlande diagnostik (bild saknas dock).  
 

   
 
 

     
 
 

 

Figur 2.77 Diagnostikfönster, mätplats (n), 
undersidan, växlande resultat 

Figur 2.73 Applicering av fixtur på sidan, 
Mätplats (n) 

Figur 2.74 Applicering av fixtur på 
ovansidan, Mätplats (n) 
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3.2.9 (o) Mätpunkt generatorlager baksida, 4 ljudvägar (test med lilla mätaren)	
Vi testade att utföra en flödesmätning med den lilla flödesmätaren med fyra ljudvägar. 
Parametrarna är godkända och vi fick ut en flödeshastighet som matchar mätresultatet från 
den första mätningen.   
 

   
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Figur 2.79 Diagnostikfönster, mätplats (o)  Figur 2.78 Applicering av lilla mätaren, 
mätplats (o) 
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3.3 Analys  
3.3.1 Laboration 1 
Siemens har besökt kraftvärmeverket som laboration 1 utfördes på vid ett tidigare tillfälle 
och gjort flödesmätningar. Vi visste alltså redan innan hur anläggningen såg ut och vilka 
rör vi skulle mäta på. Dock kunde vi bara utföra mätning på lågtrycksturbinen då 
ångläckage förekom vid högtrycksturbinen.  
 
Vår första mätpunkt ”huvudoljeflöde (efter smörjoljefiltret)” var svår att nå fram till. Det 
krävdes att man klättrade upp via oljetanken eller på diverse maskindelar. För att bestämma 
oljans ljudhastighet fick vi gaffla oss fram vid denna mätning. Det resulterade i att vi var 
tvungna att klättra upp och ner ett antal gånger för att ändra avståndet mellan 
transduktorerna. Mätplatsen tillät endast en person att klättra upp vid röret vilket försvårade 
applicering av fixtur. Det slutade med att fixturens linjal var riktad bort mot personen. 
Därför fick ytterligare en person klättra upp från en annan sida och avläsa värdet.  
 
Mätplatsen (kylvattenledning) hade skydd runt sina rör. Men eftersom att Siemens sedan 
tidigare hade varit där, var det lätt att ta bort skyddet, utan att behöva skruva eller skära bort 
något. Vi ville vid det här tillfället testa tjockleksmätaren och verifiera rörets diameter från 
systemspecifikationen. Vi försökte nollställa mätaren ett antal gånger, men kunde efter att 
vi hade läst manualen, konstatera att enheten var defekt. För att applicera fixturen var vi 
tvungna att ställa oss på ett rör där vi inte visste bärkraften. Diagnostikens parametrar var 
godkända förutom ljudhastigheten. Vid utvärdering av resultatet insåg vi att vätskan inte 
bestod av enbart vatten, utan är en blandning av vatten och glykol. För detta rör borde vi ha 
gafflat fram ljudhastigheten för att få ett korrekt värde. 
 
Vid mätplatsen 4 ”inlopp till lågtrycksturbinens avloppslager” var framkomligheten 
begränsad. Vi behövde då klättra och krypa för att ta oss fram. Det var väldigt knepigt att 
applicera karborrebandsfixturen. Enklast applicerade vi den genom att vara två stycken.  
 
Den mätningen som förvånade oss mest under denna laboration var vid mätplats 6 
”oljeutsug”. För denna mätning hade vi räknat med att få varierande värden i diagnostiken. 
Värdena var dock inom rimliga gränser och flödeshastighet var den samma som det 
gemensamma insuget från pumparna. Vi kan dock lita på detta resultat då vi inte vet den 
verkliga väggtjockleken, då vi i detta fall uppskattade värdet. En risk vi snabbt såg för 
denna mätning var den roterande axeln som inte hade något skydd. Man skulle enkelt 
kunna fastna med kläder eller sladdar om man inte var uppmärksam. 
 
Enligt SSG Entré utbildning ska entreprenören aktivt delta i arbetsmiljöarbetet enligt SAM 
(systematiskt arbetsmiljöarbete). Detta för att ta hänsyn till alla förhållanden i arbetsmiljön 
som kan påverka de anställdas hälsa och säkerhet.  Därför ska en sådan risk rapporteras till 
t.ex. platsens samordningsansvarig. (SSG Entré Utbildning, 2016) 
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3.3.2 Laboration 2 
I början av våra flödesmätningar märkte vi att det fattades redskap i flödesmätarväskan som 
vi har hyrt. Bland annat karborrebandsfixturen och ett måttband. Vi fick även komplettera 
med tejp och en skruvmejsel som kunde fästa plåtbanden och skruva bort rörskydden. 
Avsaknaden av ett måttband fick oss till att improvisera med att föra ett snöre runt röret och 
sedan mäta avståndet med fixturens linjal. Vi hade heller inte tillgång till systemets 
specifikation där omkrets och väggtjocklek är uppskrivet. Denna information kunde vi dock 
verifiera senare på kontoret. Därför gjorde vi denna typ av omkretsmätning för alla rör. 
Väggtjockleken uppskattades med hjälp av väggtjockleksmätaren. 
 
Vi började våra mätningar med att gaffla ljudhastigheten i oljan. Denna mätning gjordes på 
inloppsröret till växeln. I efterhand var det ett dåligt val av rörledning eftersom att den inte 
uppfyller avståndskraven. Det fanns rör med betydligt bättre avståndsförutsättningar, vilket 
skulle ge en mindre mätosäkerhet. Hastigheten på oljan användes dock för mätpunkterna f-
k med hastigheten 1307 m/s. Resterande mätpunkter använde ljudhastigheten 1280 m/s som 
vi gafflade fram från mätpunkten ”generatorlager baksida” precis innan vi påbörjade 
mätning vid station (l)-(n).  
 
Vid mätpunkt (h) ”generator baksida” användes silvertejp som ett försök till att ersätta 
karborrebandsfixturen. Användning på varma rör kan dock innebära att klistret smälter och 
fixturen lossnar. Detta hände i vårt fall och vi fick kompensera med plåtband som man 
skruvar fast. Detta kräver dock en skruvmejsel som vi fick låna av personalen. Plåtbanden 
tar tid att applicera men de får transduktorerna att sitta på plats. Karborrebandsfixturen 
kräver ingen skruvmejsel men dessa kan vara knepiga att applicera samt att de kan släppa 
fäste och tryck från röret.  
 
När vi arbetade vid mätpunkten ”utloppslager vid turbin”, var det svårt att ta sig dit. Det 
krävdes ett samarbete för att transportera instrument från och till platsen. Personen som 
utförde mätningen utsattes för höga temperaturer under en längre tid samt att het olja kunde 
ibland droppa ner från omgivningen. 
 
Ibland kan variation av ljudvägar vara nödvändigt beroende på omständigheterna. Vid stora 
rördiametrar eller i smutsiga vätskor kan en ljudväg användas. Vi gjorde dock inga sådana 
testmätningar i denna laboration då vi ansåg att vi inte hade rätt förutsättningar. 
Avsaknaden av envägs fixtur gör att appliceringen av transduktorerna är väldigt 
komplicerat.  
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Vid mätpunkten ”reglerolja” applicerades mätaren nära en ventil. Valet stod i att placera 
mätaren antingen på den nuvarande mätpunkten eller närmare T-korsningen. Vi bedömde 
då att den nuvarande platsen skulle påverka resultatet minst.  
 
Testmätningarna vid mätpunkt (j) visade inga stora hastighetsskillnader. Vad man dock kan 
upptäcka är att det kan förekomma luftbubblor på ovansidan och slaggprodukter på botten. 
Detta skulle dock visat sig i parametern Gain, då mätaren måste skicka iväg signalen med 
större kraft. Detta hände dock inte och vi kan därmed konstatera att röret inte innehåller en 
större mängd luft eller slaggprodukter. Denna typ av testmätning gjordes även nära en krök 
vid mätplatsen (m). Just vid denna mätpunkt fick vi ett bra resultat när vi placerade mätaren 
på ovansidan. Vi kan dock inte konstatera att denna placering kommer generera ett bra 
resultat varje gång. Därför ska man som regel mäta runt röret och ta det värde som är bäst 
då mätresultaten kan skifta beroende på mätplats. 
 

3.4 Diskussion 
 
Att utföra flödesmätning i praktiken är något helt annat än att göra det i teorin. 
Utbildningen i flödesmätning var därför väldigt viktig då erfarenheter lärdes ut med 
bakomliggande teori. Laborationerna blev på så sätt ett viktigt moment i denna rapport då 
de bevisar vad som fungerar och inte i praktiken. Resultatet består därför av 
rekommendationer på vad SIT kan tänka på när de ska ta fram sin arbetsinstruktion.  
 
Arbetets svagheter är att det är svårt att dra några slutsatser på mätresultaten då de kan 
variera mycket beroende på mätpunkten och dess förutsättningar. Man kan alltså inte dra 
slutsatsen att t.ex. vid mätpunkten (n) får man bäst signal vid mätning på ovansidan, utan 
bara rekommendera att mäta runt röret.  
 
Det skulle dock vara intressant att utföra en tredje laboration där vi testar en preliminär 
arbetsinstruktion för att se om rekommendationerna är av nytta samt ta bort, lägga till eller 
ändra vissa punkter. Man skulle även kunna testa att mäta på en liknande mätpunkt som (n) 
för att undersöka om bäst signal fås vid mätning på ovansidan.  
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4 Slutsatser och rekommenderade åtgärder 
Detta avsnitt tar upp de slutsatser som togs fram under projektets gång. Nedan listas 
information och åtgärder som SIT kan tänka på vid utformandet av en arbetsinstruktion. 

4.1 Slutsatser 
Två personer  

- Vid utförandet av flödesmätningar rekommenderas det att vara minst två personer 
då mätprocessen utförs enklast när man kan hjälpas åt med t.ex. att den ena 
applicerar fixtur medan den andra langar verktyg och programmerar och avläser 
mätaren.  
 
Gaffla på det rör som har bäst förutsättningar 

- För att gaffla fram ljudhastigheten i ett medium annat än vatten krävs det gaffling. 
För att få ett säkert mätvärde bör man börja med att gaffla på det rör med bäst 
förutsättningar och med givarparet #402. Vi kom fram till att röret som innehar det 
gemensamma oljeflödet efter pumpen eller filtrera brukar ha de bästa 
förutsättningarna. Därför kan dessa utvärderas i första hand. 
 

 
Figur 2.80 Huvudoljeledning 

 
- Kontrollera och verifiera rör 

För att verifiera systemets specifikation bör man mäta rörets ytterdiameter med 
måttband och väggtjockleken med väggtjockleksmätaren. 
 
Mät på röret även om de inte uppfyller avståndsvillkor 

- Om avståndsvillkoren inte uppfylls i dessa kringsystem, bör man utföra mätningen i 
alla fall och placera mätaren med ett avstånd så långt ifrån pumpar, böjar och 
ventiler som möjligt. Får man ett dåligt mätvärde kan man testa att mäta runt på 
röret.  
 

  

Huvudoljeledning 
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Mät på närliggande sida av en krök 
- Om förutsättningarna och omgivningen kräver att mätning måste ske nära en krök, 

bör mätaren placeras som i Figur 2.74 dvs. på den plats flödesprofilen är minst 
påverkad av oönskad turbulens. Dock bör man mäta runt på röret för att testa var 
man får bäst mätvärden.   
 
Val av fixtur 

- Val av fixtur ska användas beroende på diameter och mätplatsens omständigheter. 
Mätning med en ljudväg bör undvikas i första hand då det är svårt att installera 
transduktorerna med ett bra avstånd då ingen envägsfixtur finns tillgänglig. Vid 
mätning med de små givarna #408, bör plåtbanden användas framför 
karborrebandsfixturen då de fäster mätaren bättre.  

4.2 Rekommenderande åtgärder 
Nedan listas rekommenderade åtgärder som kan användas som en checklista vid utförandet 
av en kommande mätning både innan, under och efter mätarbetet. 
 

Innan mätning 
- Checka av utrustning och tillbehör – Kontrollera att all utrustning är med i väskan. 

Detta kan kontrolleras via de bifogade bilder som visar vilken utrustning som finns i 
väskan. 

- Ladda flödesmätarbatteriet – Ladda batteriet dagen innan tills batteriikonen är full. 
Detta för att slippa använda medföljande elkabel under mätning.  

- Kontrollera tjockleksmätare – Kontrollera att enheten fungerar genom att nollställa 
den genom kalibreringsmåttet.   

- Skriv ut systemspecifikation med rördiametrar och väggtjocklek – Specifikationen 
kan användas som en verifikation på att röret har rätt material, diameter och 
väggtjocklek.  

- Val av kläder - Är temperaturen hög vid mätplatsen bör val av kläder anpassas t.ex. 
tunn långärmad tröja. Detta för att minimera risken för brännskador från varma rör 
och het olja men ändå inte bli för varm.  

- Behörighet – Ta reda på vilka behörigheter som krävs för att vistas vid 
arbetsplatsen, t.ex. SSG Entré.    
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Vid ankomst till mätplats 
- Fråga personal om dagens produktion – Vid mätning på ett kraftvärmeverk kan det 

vara bra att veta vilken last (effekt i MWh) de kommer köra på under dagen. Denna 
information är väldigt viktigt att veta eftersom att oljeflödet ökar respektive sjunker 
med en varierad last.  

- Fråga personal om risker – Innan man beträder arbetsplatsen kan det vara bra att 
fråga om det är någon del som är avstängd eller trasig samt övriga uppgifter som 
kan vara bra att känna till i ett säkerhetsperspektiv.  

- Identifiera och verifiera aktuella rör och mätpunkter – Kontrollera systemet för att 
identifiera de rör som är aktuella för mätningen. Vilka rör är åtkomliga vilka är 
inte? Stämmer systemspecifikationen? 

- Gaffla på det rör som har bäst avståndsförutsättningar – För att få ut rätt 
ljudhastighet är det bäst att börja på det rör som har bäst förutsättningar för en 
noggrann mätning (se figur 2.81). 

 
Åtgärder under flödesmätning 

- Avståndsvillkor – Även om det sällan finns ideala mätplatser, ska man till största 
förmån försöka hålla sig till de avståndsvillkor som gäller för respektive 
flödesmätare. 

- Val av enhet – Väj passande enhet. Har kunden några speciella önskemål T.ex. 
(L/m) eller (m³/t)? 

- Ta bilder – Efter montering av fixtur kan en bild tas för att kunna dokumentera var 
man gjorde mätningen. Sedan kan bilder tas på diagnostiken och flödeshastigheten. 
Detta för att i efterhand kunna utvärdera sina resultat.  

- Loggning – Vill kunden eller Siemens ha ut intervalldata från mätningarna kan 
loggning ske (instruktionsmanual finns med i väskan, tas ej upp i denna rapport).   

 
Åtgärder efter mätning 

- Sammanställning av bilder – Bilderna som togs under flödesmätningen kan 
summeras i en bildmapp. Bilderna kan numreras i siffror som sedan kan summeras i 
en textfil där man beskriver vilken bild som tillhör respektive mätplats.  

- Utvärdera mätresultat – Mätresultaten kan nu utvärderas för att se om den skiljer 
sig från det tänkta värdet. T.ex. håller sig flödeshastigheten inom de gränser som 
designkapaciteten tillåter?   

- Utvärdera åtgärder – Beroende på uppgift, diskuteras möjliga åtgärder både internt 
på Siemens och med kund. Om eventuella risker fanns vid arbetsplatsen ska dessa 
upplysas till arbetsmiljöansvarig. 
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4.3 Verktyg som bör tillkomma utöver befintlig utrustning  
Flödesmätarväskan innehåller det mest nödvändiga för att kunna utföra flödesmätningar. 
Dock har vi konstaterat att det ibland fattas tillbehör och andra verktyg som är nödvändiga 
vid procedur. Nedan listas verktyg som bör tillkomma till befintlig utrustning. 
 

- Skruvmejsel med olika bitsar – Spänna åt plåtband och ta bort diverse rörskydd. 
- Måttband – Mäta omkretsen på rör. 
- Måttstock – Mäta avståndsvillkor. 
- Eltejp – Fästa den lilla flödesmätaren på röret innan man spänner fast den. 
- Sandpapper – Slipa bort eventuella beläggningar på rör. 
- Fiberduk - Torka bort gelé och smuts från transduktorer. 
- Ficklampa – Mätplatserna kan vara mörka, därför kan man behöva lysa upp platsen.  
- Kamera – För att ta bilder på diagnostik och mätplats behövs en kamera. 

Mobilkamera fungerar bra. 
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4.4 Förslag på fortsatta undersökningar 
 
Eftersom att denna rapport handlar om att ta fram ett underlag till en arbetsinstruktion, 
skulle ett fortsatt arbete vara att ta fram just den arbetsinstruktionen. Arbetsinstruktionen 
skulle då kunna innehålla en detaljerad lista från de åtgärder och rekommendationer som 
togs upp i detta arbete. Även en instruktion på hur mätresultatet ska dokumenteras och 
rapporteras kan vara av intresse.  
 
Eftersom att avståndsvillkoren sällan blir uppnådda, kan en vidare undersökning vara att i 
framtiden konstruera kringsystemen med en ”mätplats” där ledningarna är lättillgängliga 
och avståndsvillkoren uppnådda. 
 
Utvärdering kring alternativa fixturer skulle vara av intresse då nuvarande fixturer är 
väldigt svåranvända. Ett examensarbete skulle kunna vara i att ta fram en användarvänlig 
fixtur som är enkel att applicera och justera måttet på. En fixtur som är anpassad för 
envägsmätning skulle också kunna vara av intresse.   
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Bilagor 
 
Bilageförteckning 

1. Beteckningar 
2. Flödesmätarens specifikation



 

Bilaga 1.  
 
Beteckningar 
 
Raynol’s tal 
Re = Reynolds tal 
ρ = densitet (!" !!) 
µ = dynamisk viskositet (!" ! ·!) 
! = kinematisk viskositet (!! !) 
L = längd (!) 
v = typisk hastighet (!/!) 
 
Flödesprofilfaktorn 
!!" = Raynolds Koefficient 
 
Frekvens 
f = frekvens (Hz) 
λ = våglängd (m) 
T= periodtid (s) 
 
Ljudetshastighet 
C = ljudets hastighet (!/!) 
! = specifik konstant för olika molekyler 
!! = gaskonstant (!" ·!"#!! · !!!) 
T = temperatur (!) 
M = molmassa (!" ·!"#!!) 
 
Löptidseffekten 
v = hastighet (m !) 
c = fluidens ljudhastighet (m !) 
!!""= ultraljud minskar i hastighet i flödesriktning (s) 
!!"#= ultraljud accelererar i flödesriktning (s) 
!" = mottagartidsdifferens (s) 
P = ljudväg (m) 
L = avstånd mellan transduktorer 
Q = flödeshastighet (!! !) 
A = area (!!) 
C = kapacitet av vätska som lagras 
d = diameter på rör (!) 
t = tid (!) 
S = sträcka (!) 
! = ljudvägsvinkel  
 
 



 

Bilaga 2 
 
Flödesmätarens specifikation 
 
Mätmetod: Patenterad korrelations- och löptidsteknik. Clamp.On ultraljud 
Typ av medium: Alla vätskor såsom vatten, glykol, luft mm 
Storlek på rör: Från ID 12 till 7 000 mm 
Rörmaterial: Alla material är möjliga 
Flödesnoggrannhet: ± 1 % av avläst värde typiskt. 
Mätområde: -12,2 till 12,2 m/s 
Mätområdesomfång: 400:1 
Mätparametrar: Volymflöde, energiflöde, totalflöde och hastiget i m/s. 
Matning: 230 Vac, Batteridrift 9 till 11 timmar. 
Kanaler: 1 kanal 
Display: LCD 240 x 200 pixlar 
Täthetsklass: IP67 
Utsignaler: Två 4-20 mA & puls 
Insignaler: tillval upp till två 4-20 mA eller RTD ingångar 
Kabel: 3 och  7,6 meter eller valbart   
Temperatur: Standard -40 till 150° C standard, tillval upp till 260 - 300º C 
Montering på rör: Med kedjor eller magnetisk fixtur 
Tjockleksmätare: Från 1,3 till 75 mm. 
Energioption: Två RTD PT-1000 givare av Clamp-On modell. Noggrannhet 0,15%. 
temperaturområde -20 till 260 C 
Mjukvara: Panaview, panaview logger för Windows-miljö 
Kommunikation: USB 
(PEMA Control, 2016) 


