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 هاي جرمیسنجدبی

  گیري اندازه را  ی جرم دبی ، سه نوع فلومتر کنند می گیرياندازه ها دبی حجمی را در حالی که اکثر فلومتر
دبی جرمی مورد   گیرياندازه در اینجا دالیل . این سه نوع کوریولیس، حرارتی و چند متغیره هستند . کنند می 

 . پردازیممی  هاسنجبرخی از این دبیبحث قرار گرفته و سپس به بررسی مزایا و مضرات 

هاي مافوق صوت، مغناطیسی و توربینی از  سنجدبی.  شودمی  گیري اندازه دبی حجمی به چندین روش مختلف 
  هاآن.  کنند می مختلف براي تعیین سرعت متوسط یا سرعت جریان در برخی از نقاط جریان استفاده    يهاروش 

دبی  . آورند  به دستتا بتوانند دبی حجمی را  کنند می سپس این مقدار سرعت را در سطح مقطع لوله ضرب 
جم مشخص، دبی  از جریان به داخل ظروف کوچک داراي ح  هاییبخش جابجایی مثبت با جدا کردن    هايسنج

هاي جابجایی  دبی جریان است و فلومتر گیرياندازهاین یک روش بسیار دقیق براي . کنند می  گیري اندازهرا 
 .گیرند می انتقال سیاالت مورد استفاده قرار   هايبرنامه براي  ايگسترده  طوربه مثبت 

 ؟ شودمی گیرياندازهچرا دبی جرمی 

از آنجا که کمیت مایعات با توجه به دما و  . دبی جرمی دستیابی به دقت بیشتر است  گیرياندازه یکی از دالیل 
این مورد  براي گازها بیشتر قابل  . متفاوت است، دبی سیال با تغییر دما و فشار متفاوت خواهد بود هاآن فشار 

 .فشار و تغییرات دما تأثیرات کمتري بر مایعات دارند . توجه است

مطلوب    گیري اندازه دبی جرمی براي دقت بیشتر و تطبیق با استانداردهاي  گیري اندازه ع  گاهی اوقات در صنای 
دبی   اغلب در صنایع شیمیایی شیمیایی غالباً به جرم و نه به حجم اشاره دارند. بنابراین يهاواکنش است. 
وارد  و در این م رسند میحجم بر حسب وزن به فروش  يجابه . برخی از محصوالت شودمی  گیري اندازه  جرمی
 الزم است.  ، دبی جرمی گیرياندازه براي 

بین دبی حجمی و جرمی وجود دارد. اگر دبی حجمی یک سیال مشخص باشد،   گیري اندازه رابطه نزدیکی در 
هاي چند  سنجها  مانند دبیسنجدهد. برخی از دبیمیضرب این مقدار در جرم مخصوص سیال، دبی جرمی را  

 . کنند می متغیره، دبی حجمی را محاسبه کرده و با استفاده از یک ضریب، دبی جرمی را تعیین  

،  انجام شد  DuckeW WorldwidEو  FloW ResearcHسراسر جهان که توسط در در یک بررسی 
  قابل  درصد  جرمی دبی  که است روشن بنابراین. اند بوده جرمی دبی  ٪25 و  حجمی دبی هاگیري اندازه  از 75٪

 .دهد می اختصاص  خود  به  را توجهی
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 فلومترهاي کوریولیس

  گیري اندازه مایع براي    میزان جنبش لحظه اي فلومترهاي کوریولیس از  
و از   شودمی . سیال وارد کنتور کنند می مستقیم دبی جرمی استفاده 

و با رسیدن به حداکثر لرزش،   کند می یک یا چند لوله مرتعش عبور 
. این شودمی شتاب آن کم  . با خروج مایع از این نقطهگیردمیشتاب 
کوریولیس این   فلومتر. شودمی حرکت پیچشی در لوله ایجاد باعث 

مستقیم با   طوربه و دبی جرمی  کند می  گیرياندازه حرکت پیچشی را 
میزان پیچش متناسب است. طبیعی است که فکر کنیم کاربران به دلیل  

  نتایج  کاربران هاينظرسنجیاما  کنند میانتخاب  را  Coriolisدبی جرمی، کنتورهاي گیرياندازهتوانایی 
کوریولیس استفاده   مترپرسیده شد که چرا از فلو  دهندگانپاسخبررسی از یک . در دهد می متفاوتی را نشان 

در سراسر جهان ذکر شد.  دهندگانپاسخدرصد از  63 آن که توسط  دقت؟ پاسخ  داده شد: به علت کنند می 
ذکر شد. تنها درصد کمی از   دهندگانپاسخدرصد از   14قابلیت اطمینان دومین دلیل اصلی بود و توسط 

فلومترها هستند. محدودیت   تریندقیق هاي کوریولیس از  حرف زدند. فلومتر "جرمی دبی گیري اندازه توانایی "
خط دو   هاياندازه در   Coriolisهايسنج درصد از دبی   90اندازه و هزینه خط است. بیش از هاآن اصلی 

بسیار بزرگ و ناخوشایند  باال هاياندازه . کنتورهاي کوریولیس به خصوص در شوند می اینچ و کمتر استفاده 
 نسبت به سایر فلومترها قابل  . حتی فلومترهاي کوچکتر نیز معموالً یابد می . هزینه نیز با اندازه افزایش  شوند می 

هستند باید نیاز    Coriolis  هايسنج   دبیهستند. کاربرانی که در حال بررسی    ترگران مقایسه با فناوري جدید  
خود را براي صحت و اطمینان در برابر قیمت خرید بررسی کنند. برخی از کاربران علیرغم هزینه اولیه باالتر،  

 .دهد می را در طول عمرش را کاهش    هاآن هزینه    ،، زیرا نیاز نگهداري کمترکنند میفلومتر کوریولیس را انتخاب  

 حرارتی هايسنجدبی 

بسیار متفاوت از   هاآن ، اما کنند می  گیرياندازه حرارتی دبی جرمی را هاي سنجدبی
هاي  سنجدبیبه جاي استفاده از حرکت مایع، . کنند می فلومترهاي کوریولیس عمل 

حرارتی از خواص رسانایی حرارتی یا گرماي مایعات براي تعیین دبی جرمی استفاده  
دبی گاز استفاده   گیري اندازهحرارتی براي هاي سنجدبیدر حالی که اکثر . کنند می 
اساس کار این   .شودمی جریان مایعات نیز استفاده  گیرياندازه براي  هاآناز  شوند می 

 سیم گرم   .  نازك تشکیل شده و بسیار کوچک و شکننده استفلومترها از یک سیم گرم و  
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در معرض شکستگی و کثیفی هستند، براي   هاآناز آنجا که . کند می پروفایل سرعت و تالطم را مشخص 
 . صنعتی مناسب نیستند  هايمحیط 

گرماي اضافه شده به   گیري اندازهبرخی سرعت را با . دبی سنجی مختلف حرارتی وجود دارد آوريفنچندین 
.  گیرند می برخی دیگر اختالف دما بین یک سنسور گرم شده و جریان محیط را اندازه . سنجند می جریان 

.  دماي سیال در نقاط خاص نیاز دارند  گیرياندازهفلومترهاي حرارتی معموالً به یک یا چند سنسور دما براي 
  توانند می حرارتی  هاي  سنجدبی،  ثانیاً.  یکی قیمت خرید نسبتاً کم است.  داردفلومتر حرارتی چندین مزیت اصلی  
  گیري اندازه کوریولیس متراکم  نیستند را  گیري اندازهکافی  براي  اندازهبه دبی برخی از گازهاي کم فشار که 

در حالی که برخی از فلومترهاي حرارتی ممکن  . حرارتی دقت کم استهاي سنجدبی نقطه ضعف اصلی . کنند 
 است به سطح دقت یک درصد برسند، سایر فلومترهاي حرارتی داراي دقت در محدوده سه تا پنج درصد  

عنوان فلومترهاي جدید  به  هاآن  بنديطبقه این میزان دقت فلومترهاي حرارتی است که مانع اصلی . هستند 
حرارتی هستند باید  هاي سنجدبیکاربرانی که در حال بررسی . ی استفلومترهاي  سنت  يتکنولوژیک به جا

 . نیازهاي دقیق خود را با نیازهاي هزینه خود موازنه و بررسی کنند 

 چند متغیره  هايسنج دبی

. سنجند می چگالی  گیرياندازه دبی حجمی با  گیرياندازه چند متغیره، دبی جرمی را با ترکیب  هايسنجدبی
. پس در این روش  شودمی  گیري اندازه فشار و دما  زمانهم  گیرياندازه چگالی معموالً با کمک یک جدول یا با 

. انواع اصلی فلومترهاي چند متغیره گردابی، مافوق  شودمی از یک فرمول براي محاسبه دبی جرمی استفاده 
در یک مرحله     شودمی یره این است که  چند متغ   DPصوت و مغناطیسی است. یکی از مزایاي اصلی فلومترهاي 

. دهد می فشار، دما و دبی را خواند. این امر تعداد نقاط نشتی احتمالی را کاهش  
چند متغیره این است که کاربرانی که قبالً     DPیکی دیگر از مزایاي فلومترهاي

را با حداقل تغییرات به   آن  توانند می  کردند می  گیرياندازه دبی سنج حجمی با 
چند متغیره ارتقاء دهند. یکی از مضرات فلومترهاي چند    DPیک فلومتر 

مترهاي کوریولیس ندارند. این به دلیل    اندازهبه متغیره این است که سطح دقتی  
تعداد متغیرهاي درگیر و این واقعیت است که این یک روش استنباطی و با  

اي محاسبه دبی جرمی است. از طرف دیگر  بر غیرمستقیم طوربه کمک فرمول 
تر از اکثر  پایین اي مالحظهقابل  طوربه قیمت خرید فلومترهاي چند متغیره 

 هاي کوریولیس است.فلومتر
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 يبندجمع

در مورد نوع   گیريتصمیمقبل از  شودمی دبی جرمی، به کاربران توصیه  گیرياندازه با سه روش اصلی براي 
، انتخاب خود را  هاآن ،  همچنین قیمت هرکدام هايمحدودیت فلومتر  براي انتخاب با توجه به الزامات دقت و 

در حین کار  دبی سنج، و نه فقط قیمت   هايهزینه  شودمی توصیه  کنند. هنگام در نظر گرفتن هزینه تعیین
 باال در هر سه دسته وجود دارد.  باکیفیت خرید را نیز در نظر بگیرید. بسیاري از محصوالت 
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