
 

 آن با توجه به کاربرد فلومتر مناسبانتخاب 

.  شودی م  یمشکالت فراوان جاد یدر کار است و انتخاب اشتباه باعث ا ت یموفق د یانتخاب فلومتر مناسب مانند کل
داده است. فلومتر   شیهر نوع کاربرد را افزا يموجود برا يهانه یگز یفلومترها به طور قابل توجه يفن آور 

منجر به هدر رفت بودجه و از دست   تواند ی است و اشتباه م ي مهم ضرور يهاداده يجمع آور  ي مناسب برا
فلومتر متناسب با کار   ک یانتخاب  ند یاز عوامل مهم در فرآ ی مقاله در مورد برخ ن یشود. در ا د یرفتن زمان تول

 کرد.  م یخود بحث خواه

 اعتبار برندو  متیقتقابل 
 انتخاب فلومتر يبرا هااریمع  نیترمتداولیکی از 

 

و   نهیهز ی عنی انتخاب استفاده کنند  ند ی دارند از آنها در فرآ لیکه مردم تما ی متداول ي ارهایدو مورد از مع به
  ک یاز  د یتوانیم یبه آسان د،یانتخاب خود قرار ده ي ارهایرا در صدر مع متی. اگر قد یدقت کن ،برند  تیمحبوب

 شود.  یم  لیتبد   جهمعامله به سرعت به کابوس بود نی. اد ی فلومتر نامناسب استفاده کن

داشته باشند،   اج یاحت مت یمکرر و گران ق يو نگهدار ر یآن به تعم یجانب زاتیو تجه ي ریگاگر دستگاه اندازه 
  س یولی کور ی جرم يرود. فلومترها یم نیبه سرعت از ب د یاکرده  ییفلومتر ارزان صرفه جو د یآنچه که در خر

تر هستند،  کنتوها گران   گر یاز انواع د  ي اریدر خصوص آن صحبت شد در ابتدا نسبت به بس  یکه در مقاالت قبل 
به   ن یتر است و اآنها راحت ينگهدار را یکنند، ز ییپول صرفه جو ي ادیبا گذشت زمان مقدار ز توانند ی اما م

در مورد نوع فلومتر در صنعت مورد استفاده    یمهم  قاتی که تحق  یدر حال  .بد ایی توقف کار کاهش م  زانیم  بیترت
تواند به فاجعه منجر شود.   ی م  زیکه فقط انتخاب شما بر اساس معروف بودن  فلومتر باشد ن نیرد،ایگ  یقرار م 

  ن یباشد به ا ی باالتر از مقدار واقع ای ترن ییپا تواند یم  هاي ریگکاربردش مناسب نباشد، اندازه ياگر فلومتر برا 
 . ردی قرار گ  ر یتحت تأث  یبه طور نامناسب  که مواد با ارزش ممکن است از دست بروند و درآمد   یمعن

 جدیدتر  هاينو با ظهور تکنولوژي راهکارهاي ارائه

شناخته شده نباشند، اما   یبه خوب  د یدر بازار شود که شا ییباعث عرضه ابزاها تواند ی م  يآورفن  يهاشرفتیپ
  بره ی مجدداً کال د یبا inline ک یآلتراسون ي . به عنوان مثال در گذشته فلومترهادهند ی ارائه م ي بهتر يحلهاراه
.  کنیماستفاده مجدداً از آنها  حتی نمی توانستیمبه را شد ی ها موارد آن  د یجد  عی ما کی یوقت رایز شدند،ی م

  inline  ک یآلتراسون   يرا برطرف کرده و استفاده ازفلومترها  های نگران  نیا  ک،یآلتراسون  د یجد   ي امروزه فلومترها
 است. آن دسته از کاربردها آسان کرده   يرا برا



 

 

  م یخواه  یها را معرف آن  نیترقرار دارد. ما مهم   يادیز   ي رهایمتغ  ر یاست که تحت تأث  یکامالً فن   ياله یفلومتر وس 
 منحصر به فرد است.  يکه هر کاربرد میدانی کرد، اما م 

 

 

 

 

 

 گیري جریان جرمی یا حجمیاندازه

  ان یفلومتر، جر کی نیاست، بنابرا ی و جرم یحجم ان یجر ير یاندازه گ االت،یس  ي ریگاندازه  یدو روش اصل
 د یتوانی شده مشخص باشد، م  نییتع  يرهایو متغ  ی. اما اگر چگالکند ی م  ي ریگرا اندازه  یجرم   انیجر  ای   یحجم

  ی جرم انیجر ای  یحجم ان یرکه کدام روش ج نی . اد یحجم محاسبه کن يحجم را از جرم و جرم را از رو
 دارد. ي ریگآن و هدف از اندازه  ي به کاربرد، اجزا یاست بستگ  نیبهتر

 

 



 

 بندي فلومترهاستهد

متناظر با کاربرد   رایز سب را نمایش ندهند و یا نتیجه منا شوند خراب  می توانند  یراحت از فلومترها به یبرخ
  ي کنند و برا یکار نم دروکربنهایبا ه یسیالکترومغناط يکنند. به عنوان مثال، فلومترها یمورد نظر، کار نم

  ي ریرا اندازه گ  ابدوغ  ا یگازها    توانند ی هوا نم  انیجر  ي از فلومترها  ي اریدارند. بس  ازیرسانا ن   ع یما  ک یعملکرد به  
 آورده شده است. ير یاندازه گ الیفلومترها با توجه به نوع س  یاصل يهااز دسته  ی برخ ر یکنند. در ز

  یی جابجا  ل، یفرانسی د  ری فشار متغ   ر،ی متغ  ان یجر  ک،یآلتراسون   ، یحرارت  یجرم   س،یول یکور  در گازها فلومترهاي:

 . ینیمثبت، تورب

  ل، یفرانسی د ریفشار متغ ،کی آلتراسون ،ی حرارت یجرم س،یولیکورالکترومغناطیسی،  :فلومترهاي مایعاتدر 

 . ین یمثبت، تورب ییجابجا

 . لیفرانسی د ر یفشار متغبرخی انواع   ، کیآلتراسون  ، سیولی کورالکترومغناطیسی،   فلومترهاي:ها دوغاب در 

 شناور.  شیء دیافراگم، ،  کی آلتراسونورتکس (گردابی)،  فلومترهاي:ها بخاردر 

 سیاالت خواص

ذکر شده   االتیس  یاصل يهااز مؤلفه  یبرخ  ریمهم است، در ز اریبس يریگمورد اندازه الیدانستن خواص س 
 .است

 نوع مایع، گاز، دوغاب یا بخار  •

 چگالی •

 ویسکوزیته  •

 دما •

 فشار •

 هاي هواون آن، ذرات معلق و حبابشرایط سیال شامل موارد خارجی در  •

 هادیگر آالینده  •

 جریانپایداري شرایط  •

 پر بودن لوله یا کانالپر یا نیمه  •

 نرخ جریان (حداکثر و حداقل) •

 ) مؤثر است inlineخورندگی سیال که بر روي سنسورهاي داخلی ( •



 

 

 خواص فیزیکی

که   هافضا یکیزیف اتی از خصوص ی. برخد یاطالع داشته باش  يکار يفضا یکیزیف  يهای ژگیمهم است که از و
 عبارتند از:  رد یمورد توجه قرار گ د یبا

 فلومتر.  یو خروج  ي در ورود م یلوله قبل و بعد از فلومتر و طول لوله مستق يکربند یپ •

  گر ید ی دارند و برخ ی فی کوچک عملکرد ضع اریبس يهااز فلومترها در خصوص لوله  یاندازه لوله. برخ •
 کنند.  ي ریگبزرگتر اندازه  يهادرون لوله   عاتیما توانند ینم

 که لوله از آن ساخته شده است. ياماده  •

 است. داریناپا ای داریاطراف و پا ط یمحاینکه  •

  ر یبر عملکرد فلومتر تأث يتواند به طور جد  ی مورد م نیکار خواهد کرد؟ ا یخاص ه یزاو درفلومتر  ایآ •
 بگذارد.

 مشخصات فلومترها

 در انتخاب فلومتر مناسب مورد توجه قرار داد.   د یبا زیمشخصات مورد نظر خود را ن نکه ینکته آخر ا

دار به  است خنده ریدقت متغ نکهیا انیب یفلومتر دقت است. حت کیفاکتور مهم  کی  ،یعیبه طور طب  :دقت

  یکسانیحال همه فلومترها از دقت  ن یخواهد؟ با ا ی نادرست م ي ریگاندازه  لهیوس  ک ی ی . چه کسرسد ی نظر م 
 .ستند یبرخوردار ن 

  ش یبا همان آزما  ط یتعداد دفعات (بر حسب درصد) است که در همان شرا  ي به معنا  ي ریتکرارپذ   :يریتکرارپذ 

به دقت ندارد. فقط    ياز ین  ي ریبه تکرار دارد اما تکرارپذ   از ی. دقت ندهد ی م  جهیرا نت  جیهمان نتا  ، يریاندازه گ   ای
  ي شتر یب تیاز دقت هم اهم یفلومتر اغلب حت  کی يریگفت که تکرارپذ  توانیم  نیدارد. بنابرا ازیبه ثبات ن

 دارد. 

کند.   ي ریگاندازه  ق یرا به طور دق ال یس  تواند ی فلومتر م ک یاست که  ي ادامنه   يبه معنا نیا :يریگرنج اندازه 
فلومتر با   کیهستند،  ي شتریب تیاهم ي که دارا ییهامؤلفه  ریمشکل در سا جادی معموالً بهتر است بدون ا

 .د یموجود را انتخاب کن  ي ریگرنج اندازه  نیشتریب

 



 

 

 بهداشتی الزامات 

 دارند.  اجیاحت لیاستر يهاط یبه مح ژه یبه و ی و صنعت پزشک  يداروساز ،ییمواد غذا  يفلومترها برا 

 

 

 

 

 

 هزینه

  ي فلومتر برا  نکهیدر گذر زمان است. ا ریو تعم يو نگهدار ریمورد شامل نصب، تعم نیهمانطور که گفته شد ا
 دهد.  شیافزا  ز یفلومتر را ن ی کل نه یهز تواند ی آن، م  یکیالکتر يازهایدارد مثالً ن نه یکارکرد چقدر هز

که ما ذکر   ي فلومتر مناسب وجود دارد و موارد افتنی ي برا ي ادیز ي رهایمتغ د،ی کن ی همانطور که مشاهده م
نخواهند بود.   یکاربرد خاص شما کاف يفلومتر برا  ن یهستند که باز هم در انتخاب بهتر ی موارد مقدمات م یکرد
با   ي از افراد آگاه و همکار دخو  ي بدست آوردن فلومتر مناسب، کمک گرفتن در جستجو ي راه برا  نیبهتر

  افت یدر  ياطالعات خود را از افراد   برخوردار است.  ییباال  تیها از اهمتجربه آن   رای است ز  نهیمز  ن یمتخصصان ا
مرحله   د،یمناسب را انتخاب کرد ان یفلومتر جر ی وقت شناسند. یو مهم را م  دهیچیپ يهادستگاه  ن یکه ا د یکن

کمک   ازمند یخاص خود است و ن يهای دگیچیمراحل و پ يدارا  زیامر ن  نیدستگاه است که ا نینصب ا يبعد 
 .باشد ی حوزه م  نیگرفتن از متخصصان ا

 

 : مهدي سلیمانیو تدوین گردآوري

 واحد تحقیق و توسعه شرکت فراسنج ابزار 


