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Differenstryk ∆p = p1-p2 

              

                    K-Faktor og målenøjagtighed                                Nr.10  

 

 

K-Faktor og målenøjagtighed 

Dette måleprincip bruges i testanordninger til at beregne luftstrømmen, fx. volumenflow på ventilatorer og 
vindtunneller. Geometrien og anvendelsen af dyserne til måling af luftgennemstrømning er specificeret i 
national og internationale standarder, fx EN ISO 5167-1. Man bruger det også til at måle volumenflowet på 
ventilatorer i ventilationsaggregater. 

Ved at bruge dette princip som test i et laboratorium er det muligt at måle med nøjagtighed fra 0,5% til 
2%. Denne nøjagtighed kan ikke realiseres med en indløbsdyse på en ventilator, der bruges i et 
ventilationsaggregat. Den typiske målenøjagtighed af luftstrømmen her vil være mellem 5% og 25%. 

                                                                        Beregning af luftstrøm med denne målemetode:       

 

                                                                                 

                                                                                Hvor:  

                                                                              = luftstrøm ind m3/s 

                                                                              = dimensionsløs strømningskoefficient, beskriver friktion                                                                                                                                  
og                                                                             og geometri. 

                                                                              = dimensionsløs ekspansionskoefficient beskriver luftens          
og                                                                             gaskarakteristik. 

                                                                                               = åbning af dysen. 

                                                                                               = differenstryk. 

                                                                              = densitet af luften i 

                                                                          W = luftens hastighed. 

 

Strømningskoefficienten og ekspansionskoefficienten er ikke konstante. De er påvirket af 
trykket, p1, Δp, luftens hastighed og betingelserne for opstrøms- og nedstrøms flowforhold (f.eks. 
turbulenser). Beregningen af luftstrømmen for en testanordning er en iterativ procedure. 

I praksis kan vi reducere formlen til nedenstående udtryk: 

 hvor k = konstant. 

Dette betyder at k opsummerer alle koefficienter og densiteter. Konsekvensen er en større måleusikkerhed 
på volumenstrømmen, og usikkerheden er påvirket af luftstrømningen. Hvert arbejdspunkt for 
applikationen har en dertilhørende usikkerhed. 
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K-faktoren er i vores katalogdata bestemt ved test og gennemsnitsværdier. For at opnå en mindre 
måleusikkerhed skal man derfor ideelt bestemme K-faktoren ved målinger på den færdige applikation, 
og i det korrekte flowmæssige arbejdspunkt. 

Målepræcisionen for bestemmelse af luftstrømmen er summen af alle usikkerheder i målekæden. 

 

Eksempel på kalibreringsmåling ved ebm-papst, type R3G310-AT00-XA Måling ved 
kundeenheden 

Punkt 
nr. 

Luftstrøm Tryk Effektivitet Dysetryk k-faktor e(k-faktor) e(∆p) e(V) 

 [m³/t] [Pa] [%] [Pa]  [%] [%] [%] 

1 4182,7 0 10,3 1761 99,67 3,7% 2,8% 4,7% 

2 3987,4 99,39 23,3 1581 100,28 3,1% 3,2% 4,4% 

3 3786,3 199,9 33,7 1386 101,70 1,7% 3,6% 4,0% 

4 3582,2 299,9 42,4 1206 103,15 0,3% 4,1% 4,2% 

5 3332,7 400,9 47,7 1026 104,05 -0,5% 4,9% 4,9% 

6 3078,6 499,9 52,2 870 104,37 -0,9% 5,7% 5,8% 

7 2723,1 600 52,6 687 103,89 -0,4% 7,3% 7,3% 

8 2353,3 700 51 501 105,14 -1,6% 10,0% 10,1% 

9 1896,9 800,5 48,2 324 105,38 -1,8% 15,4% 15,5% 

10 1500,4 856 43,7 201 105,83 -2,3% 24,9% 25,0% 

11 1200,3 874,5 37,7 131 104,87 -1,3% 38,2% 38,2% 

12 900,8 884,5 30,6 82 99,47 3,9% 61,0% 61,1% 

13 599,5 881 22,2 58 78,72 23,9% 86,2% 89,5% 

14 300,3 873 12,3      

15 0,0 941 0      

Hvor:     Gennemsnit af k-faktoren = 104,49 
               Usikkerheden på differenstrykket, 2% ved 2.500Pa 

Fx. punkt 5: 

målenøjagtighed af k-faktoren:  

målenøjagtighed af differenstryk:  

målenøjagtighed af målekæden:  

Normalt 
arbejdsområde 
for ventilatoren 


