
 

 فلومتر مغناطیسی

عمال ا یسیمغناط دانیم کیشود، از  یخوانده م زین "الکترومگ" ای "مگ متر"که به نام ،یسیفلومتر مغناط
عمود  انیمتناسب با سرعت جر لیاختالف پتانس جادیکند که منجر به ا یاستفاده م يریشده به لوله اندازه گ

ه اعمال شد یسیمغناط دانیو م انیعمود بر جر يتوسط الکترودها لیشود. اختالف پتانس یبر خطوط شار م
به  ازین یسیاست. فلومتر مغناط يفاراد یسیالکترومغناط يروش، قانون القا نیا یکیزیشود. اصل ف یحس م

ارد. الکترودها نباید در تماس با مایع فرآیند دچار خوردگی رسانا د ریقسمت از لوله غ کیرسانا و  عیما کی
موجود در محل  يکردن الکترودها زیتم يبرا یکمک يمبدل ها يرادا یسیمغناط ياز فلومترها یشوند. بعض
لوله  ستمیدهد تا اثر انحراف  ولتاژ در س یبه فلومتر اجازه م نیاست که ا یپالس یسیمغناط دانیهستند. م

 ببرد. نیرا از ب یکش

 

 ومتر مغناطیسیاصول کار فل

در حال  ياز هر هاد یولتاژ ناش دیگو یاست که م يبر اساس قانون فاراد  یسیفلومتر مغناط کیعملکرد 
 متناسب با سرعت آن است. یسیمغناط دانیم کیحرکت از 

 



 

يفرمول فاراد  

E  متناسب با K x V x B x D است که در آن: 

E = يهاد کیشده در  جادیولتاژ ا  

V = سرعت رسانا 

B = یسیمغناط دانیقدرت م  

D = يطول هاد   

K = ضریت تصحیح در کالیبراسیون    

 

در حال  عیکه ما میابتدا الزم است بدان ،یسیبا فلومتر مغناط انیجر يریاصل در اندازه گ نیاستفاده از ا يبرا
 ،یسیمغناط يفلومترها یاعمال شود. در طراح يرسانا باشد تا اصل فاراد یکیاز نظر الکتر دیبا يریاندازه گ

) B( یسیمغناط دانی)، قدرت مV( عیما عت) به متوسط سرE( گنالیدهد که ولتاژ س ینشان م يقانون فاراد
 ،يفریو یسیالکترودها است). در مورد فلومتر مغناط نیمنظور فاصله ب نجای) وابسته است (اD( يو طول هاد

 به عنوان یسیمغناط دانیم نیشود. اگر ا یبرقرار م انیدر کل سطح مقطع لوله جر یسیمغناط دانیم کی
در  يریعنصر اندازه گ نیتوان مشاهده کرد که ا یدر نظر گرفته شود، م یسیفلومتر مغناط يریعنصر اندازه گ

 دانیم ،ینوع داخل يفلومترهاقرار دارد. در  یکیدرولیه طیطول کل سطح مقطع فلومتر در معرض شرا
 کند. یپروب شارش م رونیبه سمت ب یسیمغناط

 



 

 یسیمغناط انیجر يانتخاب فلومترها

 :عبارتند از دیبه آنها پاسخ ده دیبا یسیکه قبل از انتخاب فلومتر مغناط يدیکل سؤاالت

 آب است؟ هیپا ایرسانا است  الیس ایآ •
 است؟ ندهیدوغاب سا ای الیس ایآ •
 د؟یدار ازیاطالعات از راه دور ن شیبه نما ایآ •
 د؟یدار ازیآنالوگ ن یبه خروج ایآ •
  فلومتر چقدر است؟ يبرا انیحداقل و حداکثر سرعت جر •
  ست؟یچ ندیو حداکثر فشار فرآ حداقل •
 ست؟یچ ندیفرا يو حداکثر دما حداقل •
 در فلومتر سازگار است؟ الیبا قطعات در تماس با س ییایمیاز نظر ش عیما ایآ •
  ابعاد لوله چقدر است؟ •
 پر است؟ شهیلوله هم ایآ •

 ها و صنایع مرتبطکابرد

 رو،ین ،یمواد معدن يآب، فاضالب، معدن، فرآور عیدر صنا فیکث عاتیدر ما یسیمغناط يفلومترها يکاربردها
 يریاندازه گ يآب برا هیتصف يهادر کارخانه یسیمغناط ياست.  از فلومتر ها ییایمیش عیو کاغذ و صنا ریخم

 عینامعدن و ص يشود. کاربردها یم هاستفاد ییایمیآب و مواد ش ينشده، فرآور هیشده و تصف هیفاضالب تصف
 باشد. یم  نیسنگ يهاواسط يهاانیدوغاب و جر انیجر يندهایشامل فرآ یمعدن

را اندازه  ندهیسا يها) و دوغابدیبه شدت خورنده (مانند اس عاتیما انیتوان جر یم ،یمصالح ساختمان در 
. است عیمورد استفاده در اکثر صنا ییایمیش يندهایخورنده معموالً در فرآ عیما يکرد. کاربردها يریگ

 شود. یم افتیو کاغذ و فاضالب  ریخم ،یعدنمواد م يمعدن، فرآور عیدوغاب معموالً در صنا يکاربردها

ود. ش هیجاذبه تغذ يرویبا استفاده از ن عیشود که ما یاستفاده م ییغالباً در جا یسیمغناط  ياز فلومترها
امل پر از ک نانیپر شود. عدم اطم عیباشد که فلومتر کامالً از ما يفلومتر به گونه ا يریجهت گ دیمطمئن باش

 بگذارد. ریتأث انیجر يریگدر اندازه  یتواند به طور قابل توجه یم عیبودن فلومتر با ما

 

 



 

 مالحظات

 نینشکه مواد جامد در آن ته یباالتر از سرعت یدر سرعت یسیمغناط يها، حتما از فلومترهادوغاب يبرا
از پر شدن لوله با مواد جامد  يریجلوگ يکار برا نی. ادی) استفاده کنهیفوت در ثان 1(به طور معمول شوندیم

 يبرا یسیمغناط ياست. فلومتر ها شوندداشته و به طور بالقوه متوقف  ریتأث يریتوانند در اندازه گ یکه م
) به کار هیفوت در ثان 3در سرعت کم (معموالً کمتر از  شیمعموالً به علت کاهش دادن سا ندهیسا يریگاندازه

 نینشباشد که در آن مواد جامد ته یباالتر از سرعت دیفلومتر با نده،یدوغاب سا يریگ. در اندازهشوندیگرفته م
  يریمسائل ممکن است دامنه  اندازه گ نیشود. ا شیسا شیکار موجب افزا نیرچند کهاه ودشوند، به کار ر یم

 معادل  ممکن است متفاوت باشد. زیآب تم انیجر ياندازه آن برا نیدهد. بنابرا رییفلومتر را تغ

 

هستند.  هیمتر در ثان 3-2 باًیتقر انیسرعت حداکثر جر يدارا یسیمغناط يفلومترها ،یمعمول يدر کاربردها
ه شود. ب یدستورالعمل عموم نیممکن است مانع از استفاده از ا ندیفرا طیشرا ایافت  فشار و  يها تیمحدود

ه باشند تا داشت ازیبزرگتر ن یسیمغناط رجاذبه ممکن است به فلومت يرویشده با ن هیتغذ يهاعنوان مثال، لوله
لومتر  از ف یلوله کش ستمیس قیرا بدون جبران از طر عیام ازیافت فشار را کاهش دهند تا بتوانند مقدار مورد ن

  عیدر فلومتر بزرگتر باعث کاهش سرعت ما کسانی یحالت، کارکردن با دب نیعبور دهند. در ا یسیمغناط
 شد. اهدنسبت به فلومتر کوچکتر خو

 

 : مهدي سلیمانیو تدوین گردآوري

 واحد تحقیق و توسعه شرکت فراسنج ابزار

 و فلومترز پروسس اتوماتیک، کارخانه امگابع: امن


