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 چکیده:

مایعات و گازها باید در مورد خواص و رفتار این سیاالت  یسازرهیذخبرای انتقال و 

اطالعات کافی در اختیار داشت. بسیاری از این نیروها بر روی این سیاالت اثر 

که باعث تغییر فشار، یاگونهبه کرده،  

.شودیم هاآندما، تنش و کشش در   

بوده و  موردتوجهمباحثی است که همواره در صنعت  ازجمله یریگاندازهمبحث  

و پارامترهای عمده که در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی  هاتیکم. هست

از فشار، دما، ارتفاع سطح و  اندعبارت رندیگیمو کنترل قرار  یریگمورداندازه

و کنترل جریان نقش مهم و بسزایی را  یریگاندازه هاتیکمجریان که در بین این 

.کندیمایفا   

اول در قالب طرح تحقیق به  فصل است. شدهلیتشکفصل  از دو نامهانیپااین  

.پردازدیم دبی سنجی مسئلهبررسی و نیز اهمیت   

است.  شدهپرداخته هاسنجانیجراول به مبانی مبحث با انواع مختلف  در فصل 

 با سوراخ کامل، سنجانیجر) قرارداد مدنظر توانیمکه  ییهاسنجانیجرازجمله 

، یاروزنه سنجانیجر، تررو تامسطحی  سنجانیجر ونتوری، سنجانیجر

 سنجانیجرفرکانس گردابی، کنتورهای اریفیسی،  سنجانیجر، یاغهیت سنجانیجر

 سنجانیجرمثبت، کنترهای اولتراسونیک،  ییجاجابهبا  هاسنجانیجرتوربینی، 

که  گرمایی سنجانیجر، یجاانداز سنجانیجرفراصوتی،  سنجانیجرمغناطیسی، 

تخصصی بررسی  طوربهرا  هاآندر رابطه باآن بحث خواهیم کرد و معایب و مزایای 

.میکنیم  

.پیزوالکتریک صحبت خواهیم کرد گرحسدرباره ساخت دبی متر با وم د فصلدر 
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 مقدمه:
برای تعیین ارزش و  ییهاروشهمواره به دنبال  تاکنونبشر از ابتدای خلقت 

مقادیر اشیا بوده است. عالقه ما بهاندازه گیری جریان آبوهوا زمان نمیشناسد. 

آگاهی از مسیر و سرعت جریان هوا برای تمامی دریانوردان باستان اطالعاتی مهم 

و ضروری بوده و حدود پنج هزار سال پیش از میالد برای جوامع اولیهای مانند 

شهرهای سومری آور، کیش و ماری کنار رودخانه دجله و فرات اندازهگیری جریان 

 آب برای تقسیم عادالنه آب قناتها اهمیت زیادی داشته است.

بوده است.  هاارزشبرای تعیین این  ییارهایمعسعی در به دست آوردن  رونیازا

است. یریگاندازهیکی از این معیارها مقایسه بر طبق   

 روزروزبهدقیق  یریگاندازه یابزارهانیاز به  یفنّاور روزافزونبا پیشرفت 

ند ینترل فرآک یهاجنبه نیترمهماز  یکیان یجر یریگاندازه ابدییمافزایش 

یکی از این . هستند یفرآ یریگاندازهپارامتر  نیترجیراقت یاست و در حق

ال ین مقدار سییتع یبرا هاسنج یدب )فلومتر( هستند. هاسنجدبی  ابزارها

 یکسرعت در  یریگاندازهتوسط   عموما  ان ی. جرروندیمار کاز لوله به  یعبور

.شودیم یریگاندازهسطح مقطع مشخص   

 یاووسیله ایست که حجم مواد عبوری نسبت به زمان  متر یا دبی سنج لوف 

با عناوین  ها سنج دبی .کندیم یریگرا اندازهسیال سرعت جریان  گریدعبارتبه

، معیار یا پیمانه جریان، شاخص جریان، سیال سنج و سنجانیجرمختلفی از قبیل 

هر موقعیتی  و  جریان بسیار متنوع بوده یریگاندازهوسایل  .شوندیمغیره مطرح 

 .مهندسی مختص به خود را دارد یهایازمندینو  هاتیمحدود

وابسته به فهم روشن و صحیح نیازهای یک کاربرد خاص  سنج دبی انتخاب درست

لی ک یاندازراهبنابراین، باید برای ارزیابی کامل ماهیت جریان مایع، نصب و ؛ است

 .صرف شود وقتآن

یازمندینند و یفرآ یاتیط عملیسنج مناسب مستلزم شناخت شرا یانتخاب دب

چون  یشامل موارد ندهایفرآ یاتیط عملیزات است. شرایرد تجهکعمل یها

اعم از  ییکزیرد و خواص فکند، دما و فشار عملیثر و حداقل فرآکحدا ین دبیتخم

.باشندیم یش و خوردگیفرسا ،تهیدانس، یتهسکوزیو  

http://arkanarzesh.com/%D9%81%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1-%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AC-%D9%87%D8%A7/
http://arkanarzesh.com/%D9%81%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1-%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AC-%D9%87%D8%A7/
http://arkanarzesh.com/%D8%AF%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AC-%DB%8C%D8%A7-%D9%81%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1/
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 هاآنوب یا و عیتوجه به مزا ندهایفرآدر  هاسنج یگر انتخاب دبید یارهایمعاز 

 اعتمادقابلدقت،   چون ییارهایمعبر اساس   هاسنج یوب دبیا و عی. مزاهست

ت یت، سهولت استعمال، قابلکینه مالینه نصب، هزید، هزیمت خریبودن، ق

ت ی، قابلیریتکرارپذ، یریت پذیمحدودع، بخار و گاز، یما یدب یریگاندازه

 .هستمختلف و ...  یهااندازهت به لرزش، افت فشار، وجود ی، حساسینگهدار

یا  ولفصنایع نفت و پتروشیمی و... دانستن مقدار دقیق  ازجملهدر بیشتر صنایع 

. توجه به این نکته که میزان هستجریان عبوری سیالی مانند گاز و یا نفت مهم 

 یهاپروسهکل فلو که معرف جرم ماده مصرفی است در بسیاری موارد نظیر 

دقیق فلو به دلیل مالحظات مالی  یریگاندازهصنعتی کاربرد دارد. همچنین 

ر گاز خانگی و تبادالت حجم مشخصی از ماده و کاال مانند کنتو دیخرو درفروش

. برخی از تجهیزات شودیمجهت نظارت و یا کنترل دقیق جریان استفاده نفتی و

هستند، مانند  هاآندرگیر با  یهاتیکمصنعتی نیازمند محاسبه دقیق مقدار و 

. از طرف دیگر، برای برخی از کارها هوافضادر صنایع  شدههیتعب سرو شیرهای

 یاژهیواهمیت  الزم داریم %10الی  %5دقتی در حدود  هاتاکستانمانند آبیاری 

 .دارد

 تهوسیپاولین مرحله در انتخاب حسگر جریان این است که آیا اطالعات دبی باید 

موضعی  صورتبهجزئیات کامل( باشد یا کلی و آیا این اطالعات  دربردارنده)

اگر این اطالعات از راه دور  ؛ ونیاز داریم هاآنیا از راه دور به  شوندیماستفاده 

، نحوه انتقال اطالعات باید آنالوگ باشد یا دیجیتال یا رندیگیمقرار  مورداستفاده

باید خصوصیات و مشخصات  سؤاالتاشتراکی از هر دو؟ بحمض پاسخ دادن به این 

روی آن نصب شود مورد ارزیابی  سنج دبی کشی که قرار است ولولهجریان سیال 

باید مقدار سیال و دیگر مشخصات آن  :سیال و جریان مشخصات. دقیق قرار گیرد

وزن مخصوص(، رسانایی، ) یچگالفشار، دما، مقدار مجاز افت فشار،  لیقباز 

و نحوه  و فشار بخار در حداکثر درجه حرارتنیوتنی است یا نه؟( ) تهیسکوزیو

باشد. بعالوه، باید تمامی  شدهمشخصبا یکدیگر  هاآنتغییر و تعامل احتمالی 

 لیقبجزئیات کامل ترکیبات آن از  به همراهاطالعات مربوط به ایمنی و ضرر سیال 

انتقال ساینده یا نرم، اندازه ذرات و فیبرها( و کیفیت جامد )، ذرات هاحبابوجود 

 .آماده و مهیا شود کامال مات، نیمه شفاف یا شفاف( باید نور )

http://arkanarzesh.com/%D8%AF%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AC-%DB%8C%D8%A7-%D9%81%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1/
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باید عالوه بر مقادیر دما و فشار  سنج دبی در هنگام انتخاب :فشار و دما محدوده

 ییهاتیواقعنیز در نظر گرفته شوند.  هاآنمعمول کاری، حداکثر و حداقل مقادیر 

، آیا کندیم، آیا همیشه جریان لوله را پر شودیمآیا جریان برعکس  لیقباز 

هوا( وجود دارد، آیا احتمال هوادهی یا ارتعاش وجود -مایع-جامداسالگ )جریان 

و آیا در طول زمان تعمیر و تمیزکاری  افتدیمدارد، آیا تغییرات ناگهانی دما اتفاق 

 .اقدامات احتیاطی الزم است، نیز باید عنوان شوند

 دبی که قرار است یاهیناحو  کشی لوله با توجه به: ساتیتأس و یکشلوله مساحت

مایع  تاسیسات برای)کشی لوله جهت لیقباز  یمورددر آن قرار بگیرد، باید  سنج

، فشار مجاز یبندزمانپرهیز شود(، اندازه، ماده، جدول  نییسرپا یهاانیجراز 

ورها ها، رگالتشیر ،دستنییپافلنج، قابلیت دسترسی، گردش جریان باالدست یا 

و غیره در نظر گرفته شود. مهندس مسئول باید بداند که آیا ارتعاشات یا 

مغناطیسی در محل وجود دارند، آیا انرژی الکتریکی یا پنوماتیکی  یهادانیم

 ؟ا منطقه در معرض خطر انفجار استدر دسترس است، آی)بادی(

 :فلومتر یا سنج دبی انتخاب هنگام کلیدی سؤاالت

 شود؟ یریگاندازهچه مایعی قرار است  -1

 کلی است یا فقط اندازه دبی را الزم داریم؟ یریگاندازهآیا - 2

 چقدر است؟ ( آنچسبندگی) تهیسکوزیواگر سیال آب نیست،  - 3

مقدار خروجی را در محل نشان دهد یا سیگنال  سنج دبی آیا الزم است که- 4

 خروجی الکترونیکی الزم دارید؟

 حداقل و حداکثر دبی جریان چقدر است؟ - 5

 حداکثر فشار جریان چقدر است؟حداقل و  - 6

 حداقل و حداکثر دمای جریان چقدر است؟ - 7

 سازگاری شیمیایی دارد؟ سنج دبی با اجزای موردنظرآیا سیال  - 8

 

 

 

http://arkanarzesh.com/%D8%AF%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AC-%DB%8C%D8%A7-%D9%81%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1/
http://arkanarzesh.com/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D9%87%D8%AA%D9%84-%D9%87%D8%A7-2/
http://arkanarzesh.com/%D8%AF%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AC-%DB%8C%D8%A7-%D9%81%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1/
http://arkanarzesh.com/%D8%AF%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AC-%DB%8C%D8%A7-%D9%81%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1/
http://arkanarzesh.com/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D9%87%D8%AA%D9%84-%D9%87%D8%A7-2/
http://arkanarzesh.com/
http://arkanarzesh.com/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D9%88%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7-%DB%8C%D8%A7-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A2%D9%84%D8%A7%D8%AA/
http://arkanarzesh.com/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D9%88%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7-%DB%8C%D8%A7-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A2%D9%84%D8%A7%D8%AA/
http://arkanarzesh.com/%D8%AF%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AC-%DB%8C%D8%A7-%D9%81%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1/
http://arkanarzesh.com/%D8%AF%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AC-%DB%8C%D8%A7-%D9%81%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1/
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 فصل اول:

 هاسنجانیجر
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 :تعریف دبی 

نرخ  صورتبه هاآن یدوفازیک سیال اعم از مایع یا گاز یا مخلوط  یدب ایآبده 

دبی یک سیال  گریدعبارتبه ,شودیمحجمی یا نرخ جرمی جریان سیال تعریف 

 میزان جرم یا حجم عبوری سیال از سطح مشخص در واحد زمان است.

 حجمی:دبی 

 :هستزیر  صورتبهبه نرخ حجمی جریان سیال دبی حجمی گویند که تعریف آن 

 :)1دبی حجمی یا (حجمی ( بِدِهیآهنگ شارش حجم)

برای توصیف میزان جریان عبوری از یک مقطع خاص  مهندسی و علوم فیزیک در

شود و متناسب با داده می نشان  Q رود. این کمیت با نماددر واحد زمان به کار می

متر  معموال  با واحدSI  شود. در سیستمدستگاه آحاد انتخابی، واحد آن تعیین می

𝑚3ثانیه بر مکعب

𝑠
 .شودبیان می  

Q=
∆V

Δ𝑇
 

 Q = ینرخ جریان حجم  

ΔV = حجم عبوری از جریان در یکزمان خاص از یک سطح مقطع 

Δt = t زمان عبور جریان از مقطع 

یمدر واحدهای حجمی نرخ عبور توده حجمی از سیال در واحد زمان محاسبه *

کلی نماد دبی حجمی در  صورتبه معموال  .lit/min نظیر لیتر بر دقیق یا شود

                                                           
1  Volumetric flow rate 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/SI
https://fa.wikipedia.org/wiki/SI
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%B1_%D9%85%DA%A9%D8%B9%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%B1_%D9%85%DA%A9%D8%B9%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%B1_%D9%85%DA%A9%D8%B9%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87
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و علت آن نیز ارتباطی است که این کمیت با نرخ عبور  هست Q فرمول نویسی

 .انرژی موجود در سیال دارد

 دبی جرمی:
 :هستزیر  صورتبهبه نرخ جرمی جریان سیال دبی جرمی گویند که تعریف آن  

و  فیزیک در :)2 میردبی ج یا (بده جرم) آهنگ شارش جرم)

در واحد زمان از یک  شارهعبوری یک جرم برای نشان دادن میزان مهندسی علوم

 ع شود،نشان داده می�̇�  کمیت معموال  با نماد نیا رود.مقطع مشخص به کار می

واحدهای  این کمیت بسته بهواحد رود.نیز در برخی موارد به کار میμ عالمت

المللی دستگاه بین انتخابی برای جرم و زمان متفاوت است ولی در سیستم

𝑘𝑔با واحد یکاها

𝑠
 .شودبیان می

 

�̇� =
 𝚫𝒎

𝚫𝒕
      

 Δm = جرم تغییرات موردنظراز مقطع    

 Δt = زمان عبور جریان 

�̇� =  جرمی دبی

. ارتباط میان دبی گرددیماستفاده  تادر فرمول نویسی ṁ جرمی از یهایدبدر بیان 

 :هستزیر  صورتبهسیال  یالحظهجرمی و حجمی از طریق چگالی 

ṁ =ρ*Q 

با توجه به رابطه میان حجم، جرم و چگالی سیال و اینکه چگالی سیاالت تابع از  

بیان حجمی دبی سیاالت نیازمند محاسبات مربوط به  یهاروشدما و فشار هستند 

. این وابستگی در سیاالت فاز گاز بسیار شدیدتر است. این در حالی فشارنددما و 

و این خود  بردیمدبی جرمی سیاالت این وابستگی را از میان  یریگاندازهاست که 

 .دبی جرمی است یریگاندازهیکی از مزایای 

                                                           
2 Mass flow rate 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D9%85_(%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D9%85_(%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D9%85_(%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9)
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 :دبی یریگاندازهشرایط مرجع 

با توجه به وابستگی بسیار زیاد دبی سیاالت فاز گاز به دما و فشار محیط و شرایط 

شده در یک فشار و دما با فشار و دمای دیگر متفاوت  یریگاندازهدبی  یریگاندازه

شرایط مرجع میان افراد  عنوانبهالزم است تا شرایطی از دما و فشار  رونیازااست 

نظر گرفته شود تا مقادیر بر اساس شرایط دما و فشار مرجع  وارد در این حوزه در

 .بیان گردد

است  شدهارائهدهه گذشته توسط مراکز مختلف  6شرایط مرجع بسیار در طول طی 

وضعیت فشار و دمای  استاندارد درو شرایط  شرایط نرمال توانیم هاآن ازجمله

هستند که در مستندات پژوهشی فنی مورد ارجاع قرار  رشیموردپذآزمایشگاهی 

یا فشار در سطح  mmHg 760با احتساب فشار  یریگاندازه. شرایط نرمال رندیگیم

عرف در اروپا رواج بیشتری دارد.  صورتبه. این شرایط هست C °0دریا و دمای 

یا فشار در  mmHg 760با احتساب فشار  یریگاندازه SATP شرایط استاندارد یا

نیز مورد ارجاع بسیار از فعالین این حوزه است. استفاده  C °25سطح دریا و دمای 

میان این مراجع مقادیر را تبدیل نمود و یا از  توانیم PV=nRTکامل از رابطه گاز 

 .افتیدست شده در هر محیط یریگاندازهروی این مراجع به مقدار دبی 

 :دبی یریگاندازهدقت  

گوناگونی صورت  یهاروشاز  توانیمدبی که  یریگاندازهاز اساس  نظرصرف

 یریگاندازهپارامتر برای انتخاب دستگاه  نیتریاصل یریگاندازه پذیرد بیان دقت

و به دو  هستبر اساس درصد  یریگاندازهرایج بیان دقت  طوربه. هستمناسب 

 .هست شدهقرائتو یا درصدی از مقدار  صورت درصد از مقدار نهایی

بر اساس این دو بیان نسبت به یکدیگر برای  یریگاندازهمنحنی تغییرات دقت  

درصد از مقدار نهایی و دستگاهی با دقت  0٫5 یریگاندازهدستگاهی با دقت 

 :هستزیر  صورتبه شدهقرائتدرصد مقدار  0٫5 یریگاندازه



  

  

  

   :دانشجویان محترم

 آزمایشگاه پروژه گروه برقو یا  کتابخانه دانشکده مهندسیبه  ها ایان نامهپمتن کامل جهت دسترسی به 
  .مراجعه فرمایید
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