
Mätning av gasflöden

Metoder för att bestämma gasflöden indelas i indirekta och direkta mät- 
metoder.

Indirekta metoder:

1. Balansräkning 
(Vid exempelvis energiproduktion baseras balansräkningen på 
bränsleanalys, bränslets inmatning och mängden restsyre vid balans- 
punkten).
2. Beräkningar baserade på fläktdata
-bestämning av rökgashastigheten 
baseras på att man följer värden 
för en sk kalibrerad fläkt

Direkta metoder

1) Pitot-rör
2) Annubar-rör
3) Mätningar baserade på ultraljud
4) Mätningar baserade på Doppler-fenomen

5) Termiska mätningar

Strömningsprofil i kanalen

Pöyry 2006

1) Pitot-rör
*Mäter tryckskillnaden vid mynningen, på framsidan råder övertryck och 
på motsatta sidan undertryck
*När flödeshastigheten ökar växer också tryckskillnaden som är  
proportionell mot volymflödet (man bör också mäta temperatur och tryck 
(statiskt) i ett störningsfritt mätområde)
*En billig metod som inte förorsakar tryckförluster
*Mätningen kräver att den  görs mycket omsorgsfullt, det krävs ett  
störningsfritt område före och efter mätplanet vilket böra bör vara ” cirka 5- 
20 gånger mätkanalens diameter”.
*Partiklar och fukt kan störa mätningen (om de inte beaktas i mätsystemet) 

2) Annubar-rör
*En tillämpning av Pitot-rör, man kan mäta genom 
kanalen på ett flertal ställen (vilket ger ett 
medelvärde på strömningshastigheten)
*I övrigt är fördelar och nackdelar de samma som 
för Pitot-rör

3) Mätningar baserade på ultraljud
*I kanalens (rörets) placeras elektroakustiska omvandlare vilka fungerar 
både som sändare och mottagare av ultraljud
*Mätningen baseras på förändringar i hastigheten hos ultraljud.
*Medelvärdet på flödeshastigheten beräknas utgående från den väg  
ultraljudet går
*Gasens sammansättning och temperatur inverkar på resultatet
*Med flerkanalssystem kan man minska inverkan av förändringar i 
strömningsprofilen

4) Termiska mätningar
Två givare som båda mäter temperaturen
*den ena givaren mäter temperaturen hos den strömmande gasen
*Den andra givaren kan man antingen
a) Värma med konstant effekt, temperaturskillnaden blir direkt  
proportionell mot den strömmande gasens massaflöde -> stabil, i fuktiga 
förhållanden hållas givaren torr
b) hålla temperaturskillnaden konstant mellan givarna och mäter den  
inmatade effekten -> instabil mätning som störs av fukt

Pitot-rör
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Kvalitetssäkring av gasflödesmätningar

*Mätplanet väljs så att strömningen i mätpunkten är möjligast störningsfri. 
*Mätutrustningen är i allmänhet kalibrerad och testad (av tillverkaren) i 
laboratorieförhållanden, man antar  en ideal strömningsprofil, en stabil 
sammansättning och en torr gas (inga partiklar). Också temperatur och 
tryck är konstanta vid kalibreringen. Vid kalibreringen har man således inte 
beaktat de störningsfaktorer som är av stor betydelse vid mätningarna.
*En pålitlig strömningsmätning förutsätter att kontrollmätningarna alltid görs 
i mätplanet samt att de utförs under mätförhållandena.

Ulla Lassi
Tel.: 00-358-400-294 090

Utmaningar vid mätningar av gasflöden

Mätförhållandena inverkar kraftigt på flödesmätningen
1) Mätpunktens placering i mätkanalen

*strömningsprofil (laminart eller turbulent)
*temperaturfördelning
*vridning av kanalen, krökar

2) Gasens sammansättning (densitet, partiklar, fukt, kemiska egenskaper)
3) Tidsberoende variationer i flöde (transienta förhållanden)

Mätplanets placering i kanalen (SFS 5625)

Mätpunkt (SFS 5625)

Mätplats (källa: Päästömittausten käsikirja, 2006)

Referensmetoder (mätning av gasflöden))
Vid spårämnesmetoder matas ett gasformigt radioaktiv ämne  som en puls 
in i processen före fläkten, ämnets transport genom systemet följs med 
hjälp av  radioaktivitetsmätare. Volymflödet fås genom att dividera 
volymskillnaden mellan mätplanen med  tidsskillnaden. Kan fås som 
ackrediterade kalibreingstjänster. Pitot-rörmetoden är också den en 
referensmetod men noggrannheten är inte tillräcklig för kalibrering av  
mätsystem. Balansräkning som referensmetod är långt beroende av 
noggrannheten i  indata och metoden är inte alltid lämplig för kalibrering.

Mätplanets placering i kanalen (källa: Päästömittausten käsikirja, 2006)

2. Mätplan
3. Mätsond
4. Gasens strömningsriktning 

Mätplattform

Mätsond

Arbetsplats

Mätplan
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