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Flowmeettechniek en specifiek toepassingsgebied 

Flowmeter  

Technology 

Non 
conductive  

Liquids 

Gas High 
Viscosity 

Corrosion 
resistance 

Solids, 
Bubbles 

Low 
flow  

Pressure 
loss 

Dynamic 
range 

EMF  -- -- ++ +++ ++ ++ ++ ++ 

Vortex  ++ ++ - + - -- - - 

UFM ++ ++ ++ + - ++ ++ ++ 

Coriolis mass  ++ + ++ + + ++ - + 

+ = positive, - = negative 



Elektro Magnetische Flowmeters 



 Meetbuis 

Niet magnetisch (in basis RVS) 

 

 Liner 

Een isolerend binnen oppervlak 

 

 2 geleidende elektroden 

die door de meetbuiswand en liner steken, in 
contact met het te meten medium 

 

 Magneetspoelen  

Rondom de meetbuis gemonteerd, loodrecht 
op de elektrode as 

 

 Elektrische geleidbaarheid medium! 

– > 1µS/ cm (Optioneel 0,05 µS/ cm) 

EMF: Het Elektromagnetische meetprincipe – Het ontwerp 

Liner 

Meetelektrode 

Meetbuis 

Magneetspoel 



EMF: Het meetprincipe  
 

Elektrisch geleidende vloeistof in een elektrisch 
geïsoleerde meetbuis met dwars daardoor een 
magneetveld. 
 
Het magneetveld word gegenereerd door een 
elektrische stroom te sturen door de veld 
spoelen. 
 
In de vloeistof wordt een spanning U opgewekt. 
 
 U= v  k  B  D, met daarbij: 
 

v= Gemiddelde flowsnelheid 
k= Corrigeert de geometrie verschillen 
B= Magneetveld sterkte 
D= Binnen diameter meetbuis 
 



EMF: Aarding - Noodzaak of noodzakelijk kwaad? 

Aarding op het aansluitende leidingwerk 

Aarding via aardingsringen 

Aarding via virtuele referentie of aardelektroden 

Aardelektrode 

De elektrische spanning wordt in de orde van microvolt gemeten 

(dus vloeistof moet vrij van elektrische lading/spanning zijn) 
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 Vrije doorlaat 

 Geen bewegende delen 

 Geen slijtage 

 Geen drukverlies 

 Geen dode zones (hygiënisch) 

 Meting onafhankelijk van druk, 
dichtheid, temperatuur en 
viscositeit van het media 

 Toepasbaar bij geleidende 
vloeistoffen 

EMF: Voordelen en belangrijkste Industrieën 

 Bi directionele meting 

 Grote dynamische meetrange  meet 
vanaf > zero flow 

 Hoge nauwkeurigheid over een groot 
meetbereik 

 Flexibiliteit in Liner en elektrode 
materiaal 

• Corrosie bestendig 

• Geschikt bij slijtende media 

 MID gecertificeerde metingen 

 Hoge druk metingen 

 Zeer grote diameters mogelijk Water 

Machinebouw Chemie 

Food/ Pharma 



Vortex Flowmeters 



sensor 

Bluff body 

Vortex flowmeters: Het ontwerp en werking 



 

Vortex flowmeters: Meetnauwkeurigheid 

In theorie Re > 2320 
 
In praktijk Re >10000 
 
Vloeistoffen  

– Re > 20000 ± 0.75% 

 

Gassen and dampen  

– Re > 20000 ± 1% 
 

Vloeistoffen, gassen en 
dampen   

– 10000 < Re < 20000 ± 2% 
 

 
 

  

Reynolds nummer 

20000 30000 10000 

vloeistoffen 

± 0.75%  

gassen & dampen 

± 1% 

Vloeistoffen, gassen 
& dampen 

± 2% 

 

Vortex flowmeters meten niet vanaf > zero flow 

   



Vortex flowmeter: Voordelen en belangrijkste Industrieën 

Food 

 Voor Gassen en vloeistoffen tot 
circa 10 cP 

 Voor Stoommeting 

 Toepasbaar bij geleidende en 
niet geleidende vloeistoffen 

 Geen bewegende delen 

 Vrijwel geen drukverlies 

 Hoge temperatuur uitvoeringen 

 Standaard 2-draads meettechniek 

 

Petro/ Chemie 

Energie Oil & Gas 



Ultrasone Flowmeters 



 

 De sensor zendt en 
ontvangt akoestische 
signalen   
 

 Het piezo kristal in de 
sensor zet stroom om in 
een akoestisch signaal en 
omgekeerd  

Piezo kristal 

Metalen 
meetvenster 

Akoestische 
Afscherming 

UFM: Ultrasonore sensor – Het ontwerp (als voorbeeld een in-line meting) 



UFM: Het looptijd meetprincipe – Onafhankelijk van het medium! 

 Looptijd = Afstand/Snelheid 

 Acoustische signalen worden uitgezonden en ontvangen over het diagonale 
meetpad  

 Een geluidsgolf verplaatst zich met de stroming mee sneller dan tegen de 
stroming in  

 Het verschil in looptijd is direct proportioneel met de gemiddelde 
flowsnelheid van het medium (over het betreffende meetpad) 

 

Sensor A 

Sensor B 

D 
L 

Vm 
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Turbulente flow 
- Afgeplatte vorm 
- Re >  2.300 

Laminaire flow 
- Parabolische vorm 
- Re <  2.300 

Overgangsgebied 
-  1500 / 1000 < Re < 4000, 
ongedefinieerd flowprofiel 



 D
Re




Laminaire flow  

Turbulente flow  

Reynolds Nummer: 

UFM: Het meetprincipe - Reynolds nummer 



UFM: Het Meetprincipe – Het effect van meerdere meetpaden  

1- straals 

 Reynolds afhankelijk 

 Gevoelig voor niet symmetrische flowprofielen 

 Geen redundantie 

 Nauwkeurigheid ±1 tot 2% (tot 33% in overgangsgebied) 
bij vloeistoffen 

 

3-straals 

 Reynolds onafhankelijk < 0,5% 

 Correctie voor niet symmetrische flowprofielen 

 Redundante meetpaden 

 Nauwkeurigheid < ± 0,5% bij vloeistoffen 

 ` 

5-straals 

 Reynolds onafhankelijk 

 Correctie voor niet symmetrische flowprofielen & swirl  

 Redundante meetpaden 

 Nauwkeurigheid  <± 0,15% bij vloeistoffen 

 



Meerdere parallelle meetpaden 

 Meeste informatie van het flowprofiel 

 Veel toegepast bij proces en MID gecertificeerde 
meters 

 

Gekruiste configuratie  

 Gemiddelde flowsnelheid wordt alleen gemeten 
door het midden van de buis 

 Dit geldt voor alle meerstraals clamp-on UFM  

 

Reflex mode   

 Gemiddelde flowsnelheid wordt gemeten in het 
midden van de buis 

 Mogelijke afzettingen op het reflectieoppervlak 

 Meetpad lengte wordt groter 

 Inline & clamp on 

 

 Combinaties van meetpad posities worden toegepast! 

 

UFM: Het Meetprincipe – Het effect van meetpad positie  



 Vrije doorlaat 

 Geen bewegende delen 

 Geen slijtage 

 Geen drukverlies 

 Bi directionele meting 

 Grote dynamische meetrange  
meet vanaf > zero flow 

 Hoge nauwkeurigheid over een 
groot meetbereik 

 MID gecertificeerde metingen 

 Hoge druk metingen 

 Hoge/ lage temperatuurmetingen 

 Zeer grote diameters mogelijk 

 Meting onafhankelijk van de 
eigenschappen van de te meten 
media   

 Voor Gassen en vloeistoffen 

 Toepasbaar bij geleidende en niet 
geleidende vloeistoffen 

UFM: Voordelen en belangrijkste Industrieën 

Water 

Olie en gas  Energie  

Chemie  



  Gereduceerde installatiekosten 

  Flexibiliteit in leidingen (diameters en 
materiaal 

  Veelal geen hoge nauwkeurigheid 
gewenst 

UFM: Voordelen van Clamp-on Ultrasone flowmeters 

Mobiele Systemen  

Stationaire Systemen  

Goede installatie is van groot belang bij clamp-on UFM metingen  

Vrije doorlaat/ geen bewegende delen/geen slijtage/ 
geen drukverlies 
Meting onafhankelijk van de eigenschappen van de 
te meten media   
Voor Gassen en vloeistoffen 

Toepasbaar bij geleidende en niet geleidende 
vloeistoffen 

Bi directionele Meting 

 Grote dynamische meetrange 



Coriolis Massaflowmeters 
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MFM: Waarom massaflowmeting? 

Onafhankelijk van 

 Druk 

 Temperatuur 

 Viscositeit 

 Elektrische geleidbaarheid 

 Doorstroomprofiel (Reynolds 
onafhankelijk) 

 



Driver 

Sensor Sensor 

Ontkoppelingsplaat Ontkoppelingsplaat 

Brug 

 

Splitter met stromingsverdeler Proces aansluiting 

MFM: Coriolis Massaflowmeters het ontwerp 



MFM: Theoretische werking 

 

Geen Flow + Driver Oscillatie 

      

 

Geen Flow + Geen Driver Oscillatie 

       

Flow + Driver Oscillatie 

  



MFM: Coriolis massaflowmeter ontwerpen: 

 

Enkele rechte buis          Dubbele rechte buis  Gebogen ontwerpen 



 Massaflow meting 

 Geen bewegende delen 

 Geen in- en uitlooplengte nodig  

 Tevens dichtheidsmeting (meting van de 

frequentie verandering van de trilling) 

 Bi directionele meting 

 Extreem hoge nauwkeurigheid 

 MID gecertificeerde metingen 

 Hoge druk metingen 

 Hoge/lage temperatuurmetingen 

 Meting onafhankelijk van de  
eigenschappen van de te meten media   

 Voor Gassen en vloeistoffen 

 Toepasbaar bij geleidende en niet 
geleidende vloeistoffen 

 Visceuze vloeistoffen 
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MFM: Voordelen en belangrijkste Industrieën 

Olie en gas  Energie  

Petro/ Chemie  Food/ Pharma  



Dank u voor uw aandacht 


