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Sammanfattning 

Examensarbetet utfördes på SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. 

Examensarbetet genomfördes på den mättekniska avdelningen och är en liten del av ett större 
projekt som heter ClampCal.  

En av SP:s återkommande uppdrag är flödesmätning. Vid flödesmätning stoppas flödet före 
en kalibrering så att referensinstrument kan installeras i de rör där mätning ska ske, efter 
installation startas flödet igen och mätningar kan utföras. Vid varje stopp i flödet förloras tid 
och pengar, därför ville SP komma på en bättre lösning där stopp i flödet inte förekommer, 
därav projektet ClampCal. 

Användning av ett så kallat clamp-on mätare togs i åtanke, men då mätosäkerheten är stor 
krävs det undersökningar på vilka delar av mätmetoden de största osäkerheterna förekommer 
och på så vis finna lösning som kan minska dessa. 

De områden som ansågs ha möjlighet att minska mätosäkerhetsbidragen är vätskans 
temperatur och egenskaper samt rörets geometri och dess egenskaper.  

För vätskans temperatur användes ytgivare av typen Pt100 med fyra olika radier att välja på 
för olika stora rör. Efter kalibrering testades dessa på en teststation vid olika temperaturer och 
temperatursteg. Givetvis visade detta att de inte är lika noggranna som de insticksgivare som 
installerades in i anläggningen, men genom att minska osäkerheter på andra delar av 
mätningen kan dessa givare vara användbara.  

För vätskans egenskaper testades en viskositetsmätare och en densitets mätare. 
Viskositetsmätaren som lånades av Oleinitec var till för viskositeter över 1000 [mPa s] och 
gav därmed för stora felvisningar vid tester med de inköpta referensvätskorna. En 
viskositetmätare för de viskositeter som förekommer ska köpas in men då den levereras efter 
projekttidens avslutande kan inte nödvändiga tester utföras. 

Däremot gav densitetsmätaren bättre resultat än förväntat, mätosäkerheten var mycket 
acceptabel och därmed kommer den att användas inom projektet.  
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Abstract  

The dissertation were performed on SP, Technical Institute of Sweden. 

The dissertation were carried out on the measurement technical department, this dissertation 
is a part of a bigger project, project ClampCal. 

One of SP’s returning assignments are flow-measurement. When flow-measurement is 
performed, the flow has to be stopped so that a meter can be installed in the pipes where 
measurement is going to take place. At every stop there is time delay in the flow which causes 
the customers to loose money. This is why SP wanted to find a better solution so that 
measurement can be done without any stops in the flow. 

Usage of a so-called Clamp-on meter was considered, but since the measurement uncertainty 
is too large it takes some investigation on the parts where the largest uncertainties occur and 
thus find a solution that can diminish the uncertainty as much as possible. 

The parts that were considered to have an opportunity to reduce measurement uncertainties 
were the fluid temperature, its characteristics and the pipe geometry and its characteristics.   

For the fluid temperature a Pt100-sensor with four different radii for various pipes was used. 
After calibration the sensors was tested at a test station at different temperatures and 
temperature stages. As expected the sensors where not as accurate as the previous sensors that 
was installed in the pipe, but by increasing insecurities at other parts of the measurement they 
can be used in this project. 

For the fluid characteristics a viscosity meter and a density meter was tested  The viscosity 
meter, which was borrowed from Oleinitec, was for viscosities over 1 000, therefore it gave 
inaccurate results. A viscositymeter for the viscosities that occur will be purchased, but it will 
be delivered after the project time is over, so the necessary tests cannot be done.  

On the other hand the density meter gave better results than expected, the accuracy was very 
acceptable and it will be used in the project.     
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Förord  

Detta examensarbete är en del av ett större projekt, projekt Clamp Cal. I denna del av 
projektet utvärderas felvisning av viskositetsmätare, temperaturgivare och densitetsmätare, 
även röregenskaper utvärderas. 

Jag vill rikta ett stort tack till SP’s mättekninska avdelning för deras stora tålamod. Speciellt 
tack till Kent Lindström och Olle Penttinen för all hjälp och förståelse. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Examensarbetet utfördes på SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, som är ett av Sveriges 
största forskningsinstitut. SP är ett aktiebolag som ägs av Svenska staten genom 
Näringsdepartementet och har en omsättning på ca 750 Mkr samt ca 850 medarbetare.  

Genom samarbete med nationella och internationella universitet och forskningsinstitutioner 
håller SP den höga standard som krävs för att kunna genomföra uppdrag för de 6000-7000 
kunder de har årligen. Dessa uppdrag kan innefatta det mesta från utveckling och konstruktion 
till produktion, användning och återvinning. De kan avse tekniska undersökningar, beräkning, 
provning, mätning, kvalitetssäkring eller certifiering. 

Den mättekniska avdelningen, där examensarbetet utfördes, har fyra ansvarsområden. 

• Elektricitet, tid och optik. 

• Elkraft och geometri. 

• Massa, kraft, tryck och längd. 

• Volym, flöde och temperatur. 

Examensarbetet faller under volym, flöde och temperatur. Här undersöks allt från medicinsk 
doseringsutrustning till matarvatten på kraftverksturbiner.  

1.1.1 Provning av volym- och flödesmätare 
SP utför typprovning och certifiering enligt MID, mätinstrumentdirektivet, av bland annat 
bränslemätare (”bensinpumpar”), värmemätare och värmemätare.  

1.1.2 Kalibrerng av flödesmätare 
Varje typ av flödesmätare kräver sin egen speciella kalibreringsmetod och utrustning. Metod 
och utrustning är beroende på typ av mätare, typ av vätska som ska mätas, accepterad 
noggrannhet hos mätare samt hur den ska användas.  

Kalibrering bör utföras kontinuerligt då faktorer så som driftmiljö, medium, typ av mätare och 
användnings frekvens gör att mätaren ”driver” med tiden. 

1.1.3 Kalibrering och  Volymmätning 
Här mäts och kalibreras allt från små pipetter, mätglas och flaskor till tankar och cisterner. 
Kalibreringsmetoden beror på volymkärlets storlek, utformning och användning.  

Större volymer kalibreras normalt volymetriskt, tex. genom överhällning från en normal med 
känd volym.   
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1.2 Kalibrering 

Den officiella definitionen för kalibrering återfinns i Svensk Standard SS 02 01 06 

"följd av åtgärder, som under specificerade betingelser fastställer sambandet mellan ett 
mätinstruments, en mätuppställnings eller ett materialiserat måtts visning och 
motsvarande kända värden på en mätstorhet". 
 

 Enkelt uttryckt kan det sägas att kalibrering är ett mått på hur rätt ett instrument visar och inte 
en intrimning som det ofta missuppfattas som. 

Resultatet av en kalibrering dokumenteras i ett kalibreringsbevis, som ska finnas tillgängligt 
för att vid behov korrigera de mätvärden som instrumentet visar.  

Det finns krav på kalibrering i bl.a. kvalitetssystemen ISO 9000, QS-9000 och EN 45000. Det 
är viktigt att välja normaler med tillräckliga marginaler i förhållande till mätobjektets 
noggrannhet och att tillämpa en kalibreringsmetod som är lämplig för det aktuella behovet. 
Det finns även krav på spårbarhet som måste uppfyllas. 

Spårbarhet visas enklast med spårbarhetspyramiden. 

 

Figur 1: Spårbarhetspyramiden. 

Pyramiden visar osäkerheten i dess olika länkar, dvs. den internationella normalen har minst 
osäkerhet och stegvis visar pyramiden alla de steg som finns i spårbarhetskedjan. Tanken är 
att färre länkar ger mindre osäkerhet. 

1.3 Mätosäkerhet 

Inom alla typer av mätningar är mätosäkerheten en viktig faktor. Mätosäkerheten påverkas av 
många olika faktorer så som mätmetod, omgivning, använd utrustning etc.  

Som utgångspunkt för all mätning är att mätkvaliteten är anpassad till ändamålet, dvs. vad krävs 
det för noggrannhet? Duger detta till eventuell kund?  
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I ett kalibreringsbevis ska mätosäkerheten framgå. Olika typer av mätningar kräver olika 
noggranna mätosäkerheter, detsamma gäller för olika företag. Beroende på typ av mätning 
finns olika typer av standarder att följa.   

1.4 Uppgift 

Examensarbetet är en del av ett större projekt vid namn ClampCal vars målsättning är 
billigare och snabbare flödesmätning än vad som existerar nu. Vid tidigare mätningar har 
flödet stoppats och utrustning har installerats i röret för att minska eventuella felkällor. Detta 
har varit en tidskrävande och kostsam men noggrann metod. Det har sedan länge funnits s.k. 
”clamp-on mätare” som installeras direkt på röret, och därmed kan mätningar utföras utan att 
stoppa flödet. Tyvärr är denna metods osäkerhet 5-10 gånger för stor för att vara en 
kvalificerad referensmätare vid kalibrering. Genom att kontrollera på vilka delar testmetoden 
har de största osäkerheterna kan detta kompletteras med andra utrustningar.  

För att minska dessa osäkerheter har fyra delmoment tagits fram. Tyvärr räckte inte tiden till 
att fullfölja alla moment.  

1.4.1 Vätskans temperatur 
Ljudhastigheten i en vätska ändras med avseende på temperaturen, den aktuella clamp-on 
mätaren saknar temperaturmätning och därför bör mätning av vätsketemperaturen införas för 
att minska mätosäkerheten. För att arbetet ska utföras korrekt och vara användbart bör 
följande punkter följas: 

• Val av lämplig metod för mätning av vätsketemperatur. 

• Konstruera och tillverka lämplig temperaturgivare i de fall där kommersiella instrument 
inte finns. 

• Utvärdera funktionen hos vald temperaturgivare. 

• Dokumentera. 

1.4.2 Vätskans egenskaper 
Det finns tillfällen då mätningar görs på okända vätskor och därmed är det omöjligt att finna 
lämpliga parametrar ur tabeller som vid kända vätskor. Storheter som ljudhastighet, viskositet 
och densitet är viktiga parametrar att känna till. Dessa kan bestämmas genom mätningar, för 
varje storhet bör följande punkter följas: 

• Söka lämpliga kommersiella tillgängliga instrument. 

• Val av instrument med beaktande av prestanda, pris och hanterbarhet. 

• Inköp. 

• Utvärdering av funktion och osäkerhet. 
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1.4.3 Rörets geometri 
Då projektet går ut på att inte demontera röret i kundens anläggning, bör rörets yttre diameter 
vara känt och även dess väggtjocklek för att kunna beräkna rörets inre diameter och därmed 
rörets tvärsnittsarea. Dessa parametrar bör inför varje mätning beräknas och läggas in vid 
konfiguration av mätare vid varje kalibrering. Samma förfarande som i stycke 2, vätskans 
egenskaper, bör även följas här. 

1.4.4 Rörets materialegenskape 
Vid konfiguration av mätaren bör rörets ljudhastighet läggas in, vid kända rörmaterial kan 
data hämtas ur tabell. Vid tillfällen då rörmaterialet är okänt eller ovanligt måste 
ljudhastigheten bestämmas på annat sätt. Direkt mätning är ett bra alternativ. Följande punkter 
bör beaktas för bästa resultat: 

• Hur stor är osäkerheten i tabellvärden och hur påverkar den mätosäkerheten? 

• Hur stor blir mätosäkerheten vid mätning av ljudhastigheten? 

• Analys av ljudhastighetens mätosäkerhet och dess påverkan på mätosäkerheten i det 
beräknade vätskeflödet. 

• Är tabellvärdena tillräckliga eller bör mätning alltid ske? 

• Om mätning är nödvändig ska lämpligt kommersiellt instrument sökas och om möjligt 
köpas in och utvärderas. 
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2. Metod/Utförande 

2.1 Teststation/Slingan 

På SP:s mättekniska avdelning finns en teststation där olika typer av mätningar tillämpas. 
Teststationen består av en stor pump och flera långa slingor, där möjligheten finns att pumpa 
ut vatten genom de olika slingorna med varierande temperaturer. 

 

Figur 2: Pump i källare under vätskemätningshallen. 

 

Figur 3: Kontrollpanel för att reglera värme och kyla. 
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Figur 4: Mätbänkens inlopp, vätskan pumpas upp genom golvet från tanken.                                                

 

Figur 5: Mätbänk, den centrala delen av slingan. Här placeras kundens mätare vid en kalibrering. 
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Figur 6: Avluftningsanordning. 

Bilderna ovan visar de mest essentiella delarna av systemet. Figur 2 visar systemets hjärta, 
pumpen, det är den som pumpar runt vatten genom hela systemet. Figur 3 visar 
kontrollpanelen för justering av temperatur, medan figur 4 och 5 visar hur systemet är 
uppbyggt. Systemet är uppbyggt så att det ska vara valbart åt vilket håll och genom vilka 
ledningar flödet skall gå.  

Med hjälp av anordningen i figur 6 tömmer man systemet på luft, genom att öppna kranarna 
kommer vatten och luft ur systemet. Då systemet är helt uttömt på luft kan kranarna stängas. 

2.2 Temperaturgivare, foliegivare 

Eftersom alla flöden går genom runda ledningar, krävs temperaturgivare som kan anpassas till 
olika radier. En typ som kunde tänkas passa var platinafoliegivare som visas i figur 6. 

 

 

Figur 7: Princip bild för foliegivare. 

Problemet med denna typ av givare är att den ej får böjas efter kalibrering. För att lösa detta 
problem tillverkades ett hölje för att skydda givaren se figur 7 och figur 8 
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Figur 8: Foliegivare fastsatt i egentillverkat skydd.  

 

Figur 9: Skyddsanordning från sidan med foliegivare fastklistrad på undersidan. 

 

Tyvärr visade sig inte vara riktigt så enkelt i praktiken. Eftersom kalibreringen sker i vatten, 
läckte vatten in till givaren och den förstördes. Det visade sig inte vara lönsamt att fortsätta 
experimentera med denna typ av givare då den ganska tydligt visade sig inte hålla kraven 
inom mätosäkerhet samt att den lätt går sönder, därför uteslöts den ifrån fortsatta experiment.  
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2.3 Pt100-givare för ytmätning 

Vid temperaturmätning av tex. vätska i ett rör används oftast en typ av givare som allmänt sett 
kallas för Pt100-givare. Namnet antyder att givaren är en resistanstermometer av platina med 
resistansen 100 ohm vid 0 °C. Motståndet i dessa givare ändras proportionellt med 
temperaturen. Oftast används den typ av givare som kopplas in i anläggningen så att den 
kommer i direkt kontakt med flödet och på så sätt fås en bra noggrannhet vid 
temperaturmätning. Detta är dock tidskrävande och därmed kostsamt, därför finns även de 
givare som man kan koppla på utanpå anläggningen, direkt på röret, och genom rörets 
uppvärmning eller nedkylning kan då temperaturen avgöras. Denna metod är tyvärr inte lika 
noggrann och effektiv som när givaren är i direkt kontakt med flödet.  

Pt100- givare av typen enligt figur 10 valdes då den har 4 olika radier att välja på och är 
relativt tålig gentemot vätska och förflyttning. 

 

Figur 10: Universell Pt100-givare för ytmätning av flera radier. Se bilaga 4 för mer information. 

Konstruktion 
Fyrtrådskopplat, trådlindat Pt100 mätelement monterat i mässingskropp. Mätkroppen är 
fyrkantig med fyra olika radier för universell användning. 
 

Efter kalibrering kopplades givarna på systemet, på två olika ställen, så nära Slinga ut 
respektive Slinga in som möjligt, vilka är temperaturgivare som sedan tidigare var inkopplade 
i systemet. Detta för att kunna utreda hur lång tid det tar för de nya givarna att nå samma 
temperatur som de som är i kontakt med flödet. På detta vis kan även den statistiska 
temperaturdifferensen vid olika temperaturförhållanden observeras. Givarna isolerades väl för 
att minska yttre påverkningar. Det visade sig även att Pt100-givare som döptes till Temp1 
hade något bättre mätnoggrannhet än givare nr2 som döptes till Temp2.  

Testmätningar påbörjades för kontroll av isolering. Första mätningen gjordes under bra 
förhållanden, dvs. systemets temperatur var ca 20 grader och omgivningstemperaturen var ca 
19,7 grader. För att undersöka sämre förhållanden sänktes temperaturen i systemet, då visade 
det sig vara lite konstigheter mellan givare Temp2 och Slinga ut, därför beslöts det att förflytta 
Temp2 intill givare VM4 istället då de hamnade närmare varandra än vad Temp2 och Slinga ut 
gjorde. Tyvärr visade sig även där vara en alldeles för hög skillnad mellan inner- och 
yttertemperatur. Kontroll av kontakter och yttre förhållanden gjordes men problemet kvarstod. 
För att kunna undersöka problemet ytterligare lades de båda givarna i vattenbad tillsammans, 
men snart var det klart att ny kalibrering var bästa alternativet. Kalibreringen gjordes från 30 
grader upp till 60 grader med 2 graders mellanrum.  
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Efter kalibrering sattes givarna på sina senaste platser och mätningarna påbörjades. Stegsvar 
inom flera olika temperaturer gjordes.  

Bilder kan ses i Bilaga 5. 

2.4 Temperaturgivare 2 och VM4 

2.4.1 Stabila temperaturer 
Då Temp2 och VM4 var de som var närmast varandra, är det de som är mest intressanta vid 
skattning av differens.  

 

Medel Differens 
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Figur 11: Graf över medeldifferens och medeltemperatur.  

 

Beräkningar i figur 15 utfördes då temperaturen var stabil vid 14, 20, 40 samt 60 grader 
Celsius. Innertemperaturen subtraherades från yttertemperaturen, dvs Temp2-VM4, och det 
visade sig att vid 20 och 40 °C  var differensen som minst (ca 0,005) och på 14 resp 60 var 
differensen hög (ca 0,5) 

Vid 20 grader C kan det bero på att rumstemperaturen ligger på ca 20 grader. Detta medför att 
systemet sedan innan är på ca 20 grader C och förändringen blir inte stor. Mätningar och 
beräkningar kan ses i Bilaga 3. 

 16 



2.4.2 Stegsvar 
Mätningar på snabba temperaturförändringar gjordes för att klargöra hur snabbt 
yttemperaturgivarna uppfattade dessa samt hur lång tid det tar dem att bli stabila jämfört med 
temperaturgivarna inne i systemet. Som synes från figur 16 reagerade de olika vid olika 
temperaturskillnader, men resultatet visade sig vara acceptabelt för ändamålet. 

Stegsvar samlade

0,000

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

0 20 40 60 80 100 120 140 160

Tid (s)

Te
m

p(
gr

ad
er

 C
el

ci
us

)

Temp2 20-15
VM4 20-15
Temp2 20-35
VM4 20-35
Temp2 15-30
VM4 15-30

 

Figur 12: Stegsvar samlade. 

2.5 Mätare 

Vid mätningar i olika flöden, kan osäkerheter om vilken typ av vätska som används 
förkomma. Vid sådana tillfällen är det lämpligt att använda sig av en viskositetsmätare och en 
densitetsmätare, då dessa storheter och temperatur är viktiga för att fastställa flödet. 

2.5.1 Viskositetsmätare 
Oleinitec är ett företag som specialiserar sig på bla vätskeanalys, därför kontaktades de för 
utlåning av viskositetsmätare. Tyvärr fanns endast Myr V1 L standard för utlåning. Denna typ 
av mätare var avsedd för viskositeter över 1000 mPAs , detta medförde att de inköpta 
referensvätskorna gav missvisningar då de inte låg inom V1:ans mätområde. Mätning över 
viskositet och densitet kan ses i Bilaga 1. 

2.5.2 Densitetsmätare 
Referensvätskorna kom dock till användning för densitetsmätaren DMA 35N. Densitets 
mätaren visade bra mätnoggranhet som kan ses i Bilaga 2.  
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3. Resultat 

Två olika typer av temperaturgivare testades, foliegivare för ytmätning och Pt100-givare för 
ytmätning. 

Från första början visade det sig att foliegivaren behövde modifieras för att överhuvudtaget 
kunna testas. Ett hölje tillverkades för att få foliegivaren att vara mer motståndskraftig, men 
redan vid kalibrering visade den sig fortfarande vara för ömtålig då vatten enkelt förstörde 
den. Kalibreringen gjordes om försiktigare och ett par tester gjordes, men vid nästa 
kalibrering förstördes den igen och därmed uteslöts den från ytterligare tester. 

Pt100-givarna kunde enkelt kalibreras och kopplas på systemet samt även förflyttas utan att 
det påverkade dem nämnvärt. Efter många mätningar däribland temperatursteg visade de sig 
kunna hålla de standarder som var satta för att kunna användas i projektet. Därmed beställdes 
två nya Pt100-givare som kommer att ingå i projektet då de två första var lånade. 

För mätning av viskositet kontaktades Oleinitec och de hade ett flertal viskositetsmätare till 
salu, men den enda viskositetsmätare till utlåning var MYR V1-L standard med 4 spindlar. 
Denna modell var avsedd för viskositeter över 1000 mPa.s, vilket gav missvisningar då den 
testades med de inköpta referensvätskorna. Det beslutades att köpa MYR V2-L med 
tillhörande spindlar.  

För densitetsmätning användes DMA 35N, vilket visade sig vara användbart i projektet då 
mätnosäkerheten höll de standarder som var satta för att kunna användas i projektet.  

I Bilaga 1 kan både viskositet- och densitetmätningar ses med tre olika referensvätskor och i 
Bilaga 2 återfinns densitetsmätningar i olika temperaturer med 6 olika referensvätskor.  
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4. Slutsats  

Foliegivaren visade sig vara allt för opålitlig för att kunna användas, då den är för ömtålig, 
samt väldigt svår att kalibrera.  

Däremot kan Pt100-ytgivare användas till projektet. De är tillräckligt stabila, inte ömtåliga 
och relativt lätt kalibrerade.   

För Densitetsmätning kommer DMA 35 att användas och för viskositetsmätning MYR V2-L.  

Det fortsatta arbetet bör fokuceras på undersökningar rörande metoder för mätning av rörets 
geometri och materiella egenskaper. 
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Bilaga 2 
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Bilaga 3 

Medeldifferens och temperatursteg. 

 

 

Medel diff. Temp 2 vs VM4  

Stabila Temperaturer  

14 grader C 0,486

20 grader C 0,005

40 grader C -0,004

60 grader C -0,570

  

Medel Temp VM4  

14 grader C 13,960

20 grader C 20,206

40 grader C 41,851

60 grader C 59,274
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Bilaga 4 

Pt100-givare för ytmätning. 

 

Figur 13: Universell Pt100-givare för ytmätning av flera radier.  

Modellnummer: 7906001 

Konstruktion 
Fyrtrådskopplat, trådlindat Pt100 mätelement monterat i mässingskropp. Mätkroppen är 
fyrkantig med fyra olika radier för universell användning. 

Resistans 

100 ohm, varav namnet Pt100. Det finns även ytgivare av modell Pt med andra resistanser, 
namnen avser storleken på resistansen. 
 
Mätelement 
Mätelement ur selektion IEC 60751 klass A. 
 
Max temperatur 150 °C 
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Bilaga 5 

Bilder över Pt100-givare 

 

Figur 1: Temp1 med värmeledande pasta nära Slinga in.  

 

Figur 2: Temp2 fastkopplad intill slinga ut.  
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Figur 14: Temp1 isolerad med, Armaflex, isolerings matta tillverkad av Ahlsell . 

 

Figur 4: Temp2 isolerad, bredvid slinga ut. 
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