
 Basics flowmetingen  

De basis informatie over:  
Thermal Mass / Positive Displacement /  
Turbine / Verschildruk en VA Flowmeters 



Thermische Flowmeters 
(in-line & by-pass principe) 
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Thermische massa flowmeter in-line  
Ontwerp van de sensor 

 Temperatuur Sensor 
(Pt1000) met 
verwarmingselement 

 Temperatuur Sensor 
(Pt1000) zonder 
verwarmingselement 

 Transmitter levert een constant 
vermogen aan het 
verwarmingselement of zorgt 
door middel van een variërend 
vermogen voor een contante ΔT.  
 

 Tegenwoordig ook systemen die 
deze technieken combineren. 
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Legenda 
ρ = Actuele dichtheid medium 
v = Actuele snelheid medium 
μ =  Absolute viscositeit van het medium 
d =  Diameter van verwarmde Sensor 
W =  Vermogen naar verwarmings-element 
a =  Totale oppervlakte van verwarmde Sensor 
∆T =  Temperatuur Verschil (=meetsignaal) 
Cp =  Soortelijke warmte van het medium 
k =  Thermische geleiding van het medium 
c, l  =  Constanten 

Thermische Dispersie 
Afkoeling van een verwarmd element volgens formule: 
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Vereenvoudigde formule na aanname van 
bekende en constante gassamenstelling. 

Legenda 
ρ = Density (actual) 
v = Velocity (actual) 
C =  Calibration Constants 
l =  Constans 
S =  Sensor constants 
∆T =  Temperature Difference 



Thermische Dispersie 
Omzetten van de vereenvoudigde formule: 
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Legenda 
∆T =  Temperatuur Verschil (=meetsignaal) 
ρ = Dichtheid (actueel) 
v = Snelheid (actueel) 
l  =  Constante 
C =  Gas constanten 
S =  Sensor constanten 
 
M = Massaflow  
A = Oppervlak  


MAvT  

Mass Flowmeter  
in  

kg/h 
of 

NORMAL m3/h 



Case 1 
Medium:   Aardgas 
Pijp:  DN100x1.5 
Druk:  1 Bara 
Temp:  20°C 
Snelheid: 25.7 m/sec (actueel) 
Dichtheid: 0.7 kg/m3 (actueel)  
 
∆T =  15°C = 500 KG/Hr 

Case 2 
Medium:   Aardgas 
Pijp:  DN100x1.5 
Druk:  5 Bara 
Temp:  20°C 
Snelheid: 25.7 m/sec (actueel) 
Dichtheid: 3.5 kg/m3 (actueel)  
 
∆T =  9°C = 2500 KG/Hr 

Case 2:  

5x hogere druk 

5x hogere dichtheid 

5x zoveel moleculen 

5x zoveel afkoeling 

5x hogere massa flow 

Thermische Dispersie 
Directe massameting 
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Voordelen: 

 Directe massa flowmeting 

 Toepasbaar voor vervuilde gassen 

 Dynamisch meetbereik met 
turndown van 1000:1 met één 
instrument 

 Zeer lage flow meetbaar (>0,08 m/s) 

 Drukval is verwaarloosbaar klein 

 Insteek model eventueel met “hot 
tap” installatie 
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TMF in-line: Voor- en nadelen en toepassingen 

WWTP – 

Beluchting/biogas  

Olie- en gas Perslucht Energie – air intake 

Nadelen: 

 Kalibratie op actuele 
gascomposistie gewenst 

 Minder geschikt bij grote variaties 
van de gascompositie 

 Meting alleen mogelijk op gassen, 
op vloeistoffen is alleen een 
flowschakelaar mogelijk 



 Laminair Flow Element zorgt voor 
proportionele verdeling van flow 
in parallel (by-pass) en 
hoofdstroom  

 Gas wordt verwarmd door HT1 en 
HT2 

 Gemeten temperatuurverschil is 
direct proportioneel met 
massaflow 
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Thermische massa flowmeter by-pass  
Ontwerp van de sensor 



Thermische massa flowcontroller by-pass  
Ontwerp van de sensor 

Regelklep 

By-pass  

Laminair Flow Element 



Voordelen: 

 Combineerbaar met een regelklep 
tot een mass-flow controller 

 Geen bewegende delen (behalve 
eventueel de regelklep, natuurlijk) 

 Mogelijkheid om heel lage tot hoge 
gasflows te meten en regelen 

TMF by-pass: Voor- en nadelen en toepassingen 

Reactor gas control Pilot plants Laboratoria Semi-conductor 

Nadelen: 

 Geschikt voor schone gassen 

 Medium afhankelijk meetprincipe 

 Nauwkeurigheid % van de volle 
schaal 

 

 



Positive Displacement Flowmeter 
  



Wat is een positive displacement flowmeter 
Verschillende ontwerpen 

Het verdringen van een lichaam door het te meten medium 

Verschillende types PD meters: 
 Oval gear flowmeters 
 Oval flowmeters (zonder vertanding)  
 Tandradflowmeters (ronde tandraderen)  
 Bi-rotor meters 
 Nutating disk flowmeters 
 Ringzuigermeters 
 Schottenmeters (sliding vane) 
 Balgenmeter (gas) 



Veel gebruikte positive displacement flowmeters 
(Oval) Gear Flowmeters 



Veel gebruikte positive displacement flowmeters 
Allemaal gebaseerd op het verdringer principe 



Voordelen: 

 Hoge nauwkeurigheid (MID 
toegelaten voor Custody Transfer) 

 Geen hulp energie / voeding nodig 

 Geschikt voor hoge viscositeit 

 Geen last van flowprofiel 

 Bij smerende media is de meter 
zeer lang inzetbaar (meters uit 
1960 zijn nog steeds in gebruik) 

PD meters: Voor- en nadelen en toepassingen 

Verlading Doseersystemen Bunkermarkt 

Nadelen: 

 Gevoelig voor vervuiling (zand e.d.) 
– filtreren is noodzakelijk 

 Luchtinslag leidt tot overspeeding 
– ontluchten is noodzakelijk 

 Mechanische meter – onderhoud  

 

(Petro) Chemie 



Turbine Flowmeter 
  



Werking turbine flowmeter 
 

 De rotatie van de rotor is evenredig met de 
hoeveelheid vloeistof die door de meter stroomt. 



Opbouw turbine flowmeter 
 



Prestaties turbine flowmeter 
 



Voordelen: 

 Hoge nauwkeurigheid (MID 
toegelaten voor Custody Transfer) 

 Zeer hoge resolutie 

 Snelle responstijden 

 Geen hulp energie / voeding nodig 

 

Turbine: Voor- en nadelen en toepassingen 

Gasstations Pipeline Transfer meter 

Nadelen: 

 Viscositeitsafhankelijk  

 Gevoelig voor vervuiling (zand e.d.) 
– filtreren is noodzakelijk 

 Luchtinslag– ontluchten is 
noodzakelijk 

 Mechanische meter – onderhoud  

 

Off-shore crude 



Verschildruk (dP) 
  



Bernoulli principe 

Is gebaseerd op behoud van energie in een gesloten systeem 

 

Ervan uitgaande dat de dichtheid (ρ), de hoogte (h) en de zwaartekracht 
coëfficiënt (g) niet veranderen, kan men de volgende conclusie trekken 

 

Wanneer de druk (P) verandert moet de snelheid (v) veranderen 

Werking verschildruk flowmeter 
Bernoulli principe 



Werking verschildruk flowmeter 
Bernoulli principe  



Werking verschildruk flowmeter 
 

Vena Contracta 

Permanent 
drukverlies 

∆P 



Werking verschildruk flowmeter 
Debietsberekening 

Algemene flow berekening 

Q  = debiet (m3/s) 
Cd  = discharge coëfficiënt (dimensieloos) 
Ao  = oppervlakte leidingdoorsnede (m2) 
P1- P2  = verschildruk over restrictie (N/m2) 
ρ  = dichtheid(kg/m3) 
β  = beta ratio (orifice bore) 



Verschillende uitvoeringen 
 



Voordelen: 

 Veelzijdig in gebruik (gas, vloeistof, 
stoom maar ook nat gas) 

 Gestandaardiseerde meetmethode 
volgens ISO 5167  

 Geen bewegende onderdelen 

 Ongevoelig voor vibraties 

 

Verschildruk: Voor- en nadelen en toepassingen 

Nat aardgas Air intake branders (Petro) Chemie 

Nadelen: 

 Klein meetbereik  

 Geen lineair flow signaal 

 Afhankelijk van primair element 
kan het drukverlies relatief groot 
zijn 

 Gevoelig voor slijtage en vervuiling 

 Lang meettraject of flow 
conditioner nodig (uitzondering 
Cone) 

 

Stoom 



VA Flowmeter 
  



Werking VA flowmeter 

 VA staat voor Variable Area –  
concentrische buis 

 Zwaartekracht op de vlotter  
 Opwaartse kracht door flow 
 Bij evenwicht blijft de vlotter 

hangen  

VA meters worden ook wel vadometer en rotameter genoemd  



Voordelen: 

 Goedkoop 

 Geschikt voor vloeistoffen en 
gassen 

 Eenvoudige installatie 

 Snelle aflezing (in het voorbij 
lopen) 

VA meter: Voor- en nadelen en toepassingen 

Medisch General flow indication 

Nadelen: 

 Drukvariaties hebben grote invloed 
op meting (gassen) 

 Vervuiling  

 Lage nauwkeurigheid 

 

 

Analyse 


