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ادامه

اندازه گیری جریان 
سیاالت در صنعت

در دو ش��ما ره ی قبل��ی ماهنام��ه و در ش��روع بخ��ش 
ده��م از ای��ن مطلب، ضمن آش��نایی با دلیل اس��تفاده 
از صحت س��نج، در مبح��ث »عملیاِت صحت س��نجی« 
و  حجم��ی  صحت س��نج های  از  کل��ی  روش  دو  ب��ا 
صحت سنج های وزنی آشنا ش��دیم. در ادامه ی بحث، 
ب��ه ادامه ی تش��ریح و تبیین این گونه صحت س��نج ها و 
محاس��بات مربوطه پرداخته خواهد شد، ضمن این که 
در ادامه ی بحث به واسنجی صحت سنج ها نیز پرداخته 

خواهد شد.
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  جریان سیاالت ...

2.5.10. صحت سنج  های مخزنی
صحت  س��نج  های مخزن��ی ]1[ بیش  ت��ر ب��رای تعیی��ن 
صح��ت عملک��رد دس��تگاه های اندازه گی��ری پراکنده 
در مناط��ق عملیاتی )از جمله مناط��ق توزیع یا پخش 
فراورده   ه��ای نفت��ی( کارب��رد دارد. در ای��ن روش، ب��ا 
مقایس��ه   ی حجم دریافت ش��ده از صحت سنج با حجم 
عبوری یا حجم اندازه گیری ش��ده توسط دستگاه تحت 
آزمای��ش ضریب تصحیح تعیین می   گردد. ش��ایان ذکر 
اس��ت، طراز نمودن مخزن دستگاه صحت سنج قبل از 
ش��روع آزمایش الزامی ب��وده و دقت و صحت آزمایش 
را تضمین می   کند. این صحت س��نج   ها نیز خود به چند 

صورت تقسیم بندی می شوند. 
اولین تقسیم بندی براس��اس شرایط ساختمان دستگاه 

است:
.صحت   س��نج   های مخزن��ی تحت فش��ار1 ک��ه داخل 

مخزن همراه با فشار است؛
.صحت   س��نج   های مخزن��ی روب��از2 که فش��ار مخزن 

همان فشار اتمسفر است.
.تقس��یم بندی بعدی، تقس��یم بندی از نظر ساختمان 

مخزن دستگاه است:
.مخزن دس��تگاه فقط از گلوگاه باال به   صورت حجمی 

مدرج است؛
.مخزن دستگاه هم از گلوگاه باال و هم از گلوگاه پایین 

به   صورت حجمی مدرج است.
.آخرین تقس��یم بندی نیز از نظ��ر قابلیت حمل و نقل 

دستگاه است:
.صحت   سنج   های مخزنی ثابت3؛

.صحت   سنج   های مخزنی قابل حمل4.
این   گون��ه  در  قب��ول  قاب��ل  حج��م   کمتری��ن 
صحت س��نج   ها بای��د مع��ادل حداقل یک و نی��م دقیقه 
عملکرد دستگاِه تحت صحت سنجی در شرایط نرمال 
باشد ]2[. این محدودیت در حالی برای صحت سنج   های 
مخزنی وجود دارد که در صحت سنج   های لوله   ای وجود 
 نداشت. به بیانی، مطابق با توصیه   ی API محدودیت 
صحت س��نج  های مخزنی به   دست آوردن تکرارپذیری 
اس��ت که به تعداد دفعات انج��ام آزمایش و دقت عمل 
آزمایش گر بس��تگی پی��دا می   کند. یک��ی از کاربردهای 
عم��ده   ی این صحت س��نج   ها، در ظرفیت های پایین و 

بیش   تر به عنوان صحت سنج سیار است.
 قب��ل از ش��روع ب��ه کار ب��ا این   گون��ه صحت س��نج   ها، 

بازرسی   های اولیه ی زیر باید انجام شود]1[:
.قس��مت   های داخلی مخزن از نظر ش��رایط پوش��ش 
ج��داره   ی مخ��زن و هم چنی��ن رس��وبات احتمالی مواد 
هیدروکربوری باقی مانده از آزمایش   های قبلی، بازرسی 

و بازبینی شود؛
نظ��ر  از  مخ��زن  بیرون��ی   .قس��مت   های 
آس��یب دیدگی   هایی که ممکن است باعث تغییر حجم 
استاندارد مخزن بشود، بازرسی شود )هرگونه برآمدگی 

1. Pressurized Tank Prover
2. Open Tank Prover
3. Fixed Tank Prover or Installed Tank Prover 
4. Portable Tank Prover 

الف( مخزن دارای یک گلوگاه )باال(                                         ب( مخزن دارای دوگلوگاه )باال و پایین(

شکل10. 8. انواع ظرف های استاندارد

و تورفتگی جداره(؛
.تمام اتص��االت، به   وی��ژه اتص��االت و لوله های غیر 
فل��زی )الس��تیکی( ب��ه   کار گرفته ش��ده در س��امانه از 
جهت ضایعاتی مانند فرس��ودگی، پیچیدگی احتمالی، 
خمیدگی و هم چنین وجود نشتی به   دقت بررسی شود؛

.دماس��نج   ها و فشارسنج   ها هم از نظر صحت عملکرد 
و هم از نظر اعتبار گواهی نامه   ها بازرسی شود؛

روی  رق��م  آزمای��ش،  اول  دور  ش��روع   .ب��رای 
ش��ود.  ثب��ت  آزمای��ش  تح��ت  دس��تگاه  ش��مارنده   ی 
.همچنی��ن، چنان چ��ه از مخزن با دو گلوگاه اس��تفاده 

می شود باید سطح آب در گلوگاه پایین ثبت شود؛
.قبل از ش��روع آزمایش، بای��د یک بار مخزن/مخازن 
به ط��ور کامل پر و خالی ش��ود )مخزن خیس ش��ود( تا 
هنگام آزمایش اصلی بخش��ی از مایع مورد استفاده )به 
خطا( برای آزمایش صرف خیس کردن آن نش��ود. این 
اق��دام، هم چنی��ن ما را در طراز ک��ردن مخزن و قرائت 
صحیح س��طح مایع از روی صفحه   ی مدرج گلوگاه آن 

یاری می   کند.

1.2.5.10. نکات عملیاتی
اگر مخزن دس��تگاه دارای دو گلوگاه باشد، قبل از این  

که مخزن به طور کامل تخلیه ش��ود و درس��ت پیش از 
رسیدن سطح مایع به مقابل خط صفر صفحه   ی مدرج 
باید ش��یر اصلی تخلیه بسته شده و 30 ثانیه )یا مطابق 
با زمان توصیه شده توسط سازنده( فرصت داد تا سطح 
مایع کامالً س��اکن ش��ود. حال می   ت��وان هم زمان با باز 
کردن شیر کوچک و فرعی تخلیه، سطح آب را درست 
ب��ر روی خط مقیاس صفر متوق��ف نمود. زمانی صرف 
ش��ده برای این عملیات باید در تم��ام مراحل آزمایش 
به طور یک سان و دقیق رعایت گردد ]رجوع شود به بند 

4.  5. 8 . 4 از مرجع ]1[.
برای مخزن   های با یک گلوگاه، ش��یر تخلیه   ی مخزن 
را ت��ا خارج ش��دن مس��تمر و یک نواخت مای��ع باز نگه 
می داریم. هنگامی   که تخلی��ه   ی آب به طور مداوم تمام 
ش��د و خروج آب به   صورت چکیدن قطره ش��روع شد و 

درست قبل از بس��تن کامل شیر تخلیه باید حداقل 30 
ثانیه )یا مطابق با زمان توصیه ش��ده توس��ط س��ازنده( 
ب��رای ری��زش قطرات آب زم��ان در نظر گرفت ش��ود. 
زمان��ی صرف ش��ده ب��رای ای��ن عملیات بای��د در تمام 
مراحل آزمایش به طور یک س��ان و دقیق رعایت گردد 

]رجوع شود به بند 4.  5. 8 . 4 از مرجع ]1[.
ب��رای قرائت س��طح مای��ع در مخ��زن بای��د مطابق با 
دستورالعمل مندرج در بخش 4 .5 از فصل 8 استاندارد 
API MPMS عم��ل نمود. مثاًل چون معمواًل س��طح 
مای��ع در ظ��رف شیش��ه ای به  ص��ورت هالل��ی حال��ت 
می گیرد، هنگام قرائت س��طح مایع در صفحه   ی مدرج 
با شیشه ی شفاف، س��طح پایین مایع و در شیشه های 
غیرشفاف یا کدر سطح تماس مایع با کناره های گلوگاه 

)که از سطح هموار آن باالتر است( خوانده شود.
دارای  ک��ه  هیدروکرب��وری  م��واد  مانن��د  مایعات��ی  از 
چس��بندگی هس��تند )از جمل��ه نفت خ��ام و نفت کوره( 
نمی   ت��وان در صحت س��نجی ب��ه ای��ن روش اس��تفاده 
 نمود. آن   چ��ه API توصیه نموده اس��ت )مطابق با بند
4. 5. 8. 4 از استاندارد API MPMS 48صحت سنجی 
دستگاه های مورد استفاده در اندازه گیری مواد چسبنده 
اندازه گی��ر مبن��ا  لول��ه  ای و  توس��ط صحت س��نج  های 

مناسب  تر است.

2.2.5.10. مراحل عملیات
مخزن صحت سنج باید با مایع عبوری از دستگاه تحت 
آزمای��ش پر ش��ود، به محض ورود مای��ع داخل مخزن 
میزان جریان س��یال در دس��تگاه تحت آزمایش تحت 
کنت��رل در آمده و بای��د میانگین دما و فش��ار ورودی و 

خروجی در حین عملیات ثبت شود؛
ب��ه محض رس��یدن س��طح مای��ع ب��ه گل��وگاه فوقانی 
صحت س��نج، باید ش��یر اصلی مس��دود و ورود مایعات 
ب��ه درون مخزن قطع ش��ود. پس از حص��ول اطمینان 
از قطع کامل جریان مایع، دمای مایع در صحت س��نج 
ثبت ش��ود )در صورتی  که بیش از یک دماس��نج نصب 

شده است، میانگین دما ثبت شود(؛
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رقم ش��مارنده و س��طح آب در گل��وگاه فوقانی به دقت 
قرائت و ثبت ش��ود. در این  جا، آخری��ن اقدام مرحله  ی 

اول آزمایش انجام می شود؛
.ب��ا انجام مراحل ب��اال و با مراجعه ب��ه اطالعات ثبت 
ش��ده، MF مربوط به این مرحله به روشی که در ادامه 

خواهد آمد محاسبه می شود؛
.دور بعد آزمایش صحت سنجی به همین روش تکرار 

می شود؛
.در دو دور متوال��ی، نبای��د دو MF محاس��به ش��ده با 

دامنه ی تغییراتی بیش از 05/ 0 % باشد.
نکت��ه ی 1: خوانن��دگان محترم می توانند برای کس��ب 
اطالعات بیش��تر در خصوص الزامات و مشخصه های 
س��اختمان این گونه صحت سنج ها، به اس��تانداردهای 

API MPMS 4.4 و NIST مراجعه نمایند.
نکته ی2: چنان چه شاخص قید شده در بند 6  از میزان 
0/05% بیش تر باش��د، بای��د آزمایش  ها از ابتدا ش��روع 
ش��ود. این روند تا حصول نتیج��ه ی مطلوب ادامه پیدا 
خواه��د ک��رد. بدیهی اس��ت در صورت ع��دم نتیجه ی 
قابل قبول در چند مرحله آزمایش، الزم است آزمایش 
متوقف و نس��بت به شناسایی ایراد دستگاه و رفع عیب 

از آن به سرعت اقدام شود.

واسنجی صحت سنج  ها
6.10. واسنجی یک صحت سنج

همان   گونه که در واس��نجی ادوات فش��ار، گاهی اوقات 
و برحس��ب ض��رورت مجب��ور هس��تیم دس��تگاه های 
نش��ان  دهنده   ی فش��ار اس��تاندارد5 ی��ا مبن��ا را مج��دداً 
واس��نجی و تنظیم کنیم، در صحت س��نج   های مربوط 
به جریان س��یال نیز همین قانون حاکم است. به بیانی 
صحت س��نج   های جریان ه��م نیاز به واس��نجی دوره  

ای دارن��د. علت عمده   ی این ام��ر می   تواند تغییر حجم 
صحت س��نج در اثر رس��وبات احتمال��ی در جداره   ی آن 
باش��د ضمن این   که فرس��ودگی متعلقات صحت سنج و 
عمر ادوات آن نیز بهانه   ی خوبی برای واسنجی خواهد 
بود. اما نوبت بعدی واس��نجی یک صحت سنج با توجه 
به نوع فناوری به   کار برده شده در آن متفاوت می باشد. 
برای مثال صحت س��نج   های قابل حمل هر س��ه سال 
یکب��ار و صحت س��نج   های ثاب��ت )اع��م از لول��ه   ای یا 
مخزنی( هر پنج سال یکبار نیاز به واسنجی دارند. این 
در حالی اس��ت که دستگاه اندازه گیری مبنا هر سه ماه، 
یک بار نیاز به واس��نجی دارد]1[. بدیهی است ارقام داده 
شده یک نس��خه  ی ثابت برای تمام انواع دستگاه های 
مش��ابه نیس��ت، یعنی با توجه به نوع س��یال و یا دوره

 های اس��تفاده از یک صحت س��نج چون ن��وع و میزان 
استهالک دستگاه  ها متفاوت است دوره   های واسنجی 

آن نیز متغیر خواهد بود.
روش محاس��به ی زم��ان واس��نجی ی��ا تعیی��ن زم��ان 
حجم پایه ی یک صحت س��نج: باید دقت ش��ود که در 
زم��ان عملی��ات واس��نجی، تکرارپذیری صحت س��نج 
 نبای��د از میزان پیش   بینی ش��ده توس��ط س��ازنده   ی آن 

5. Standard pressure gage

بیش  ت��ر ش��ود. مطابق با نظ��ر API زمانی   ک��ه در یک 
دوره   ی واس��نجی، تکرارپذی��ری نس��بت ب��ه س��ال یا 
دوره ی قبل 0/02 باشد، واس��نجی باید حداکثر در 12 

ماه بعد انجام پذیرد.
برای مثال با فرض این   که میزان مجاز توس��ط سازنده 
0/047 باشد، چنان چه تکرارپذیری صحت سنج در 20 
ماه پیش 0/030 و تکرارپذیری فعلی 0/035 محاس��به 

شده باشد، آنگاه خواهیم داشت:

)Mounths between Calibration× Alo
lowable Change in B.V(/Last Volume 
Change% = 20×0.047/0.035 = 27 Mounths

یعنی 27 ماه بعد از آخرین تاریخ واسنجی، مجدداً باید 
حجم پایه ی صحت س��نج تعیین ش��ود. بدیهی اس��ت 
رابطه  ی باال برای ش��رایط ع��ادی معتبر بوده و رعایت 

نکات زیر ضروری است]3[:
.هی��چ   گاه فاصله ی بین دو کالیبراس��یون از 60 ماه )یا 

پنج سال( بیش  تر نشود؛
.بع��د از تعمیر صحت س��نج ی��ا تعوی��ض قطعه   ای که 
باع��ث تغییر حجم احتمالی ش��ود، حتمًا بای��د با انجام 

آب رانی حجم پایه ی جدید محاسبه و تعیین گردد؛
بعد از تعمیر به شرط تعویض قطعه و پیرو آن واسنجی 
صحت س��نج، واس��نجی بعدی نباید از 12 ماه بیش��تر 

شود؛
 .در رابط��ه   ی محاس��به ی زم��ان بی��ن دو واس��نجی، 

هیچ  گاه رقم باالتر از 0/05 قرار داده نشود.
نکت��ه: همان   گون��ه ک��ه قب��اًل بی��ان ش��د، مطاب��ق ب��ا 
توصیه ه��ای اس��تانداردی، در ص��ورت آس��یب دیدگی 
پوش��ش داخل��ی صحت س��نج، ب��از و بس��ت ک��ردن 
آشکارس��ازها و یا آسیب   دیدگی س��طح بیرونی توپک، 
واسنجی صحت س��نج الزامی است. البته به شرایط یاد 

شده باید واسنجی   های دوره   ای را نیز اضافه نمود.
روش های مختلف واسنجی صحت سنج   ها:

1. Water Draw Method:
 •Volumetric Water Draw Method
 •Gravimetric Water Draw Method
2. Master Meter / Proving Tank Method
3. Master Meter / Master Pipe Prover 
Method

7.10. واسنجی صحت سنج  ها به روش 
آب  رانی

تعیی��ن  صحت س��نج،  ی��ک  واس��نجی  از  منظ��ور 
ب��ه  توج��ه  ب��ا  اس��ت.  دس��تگاه  آن  پای��ه ی   حج��م 
این  ک��ه تعیی��ن MF و تعیی��ن صح��ت عملک��رد ی��ک 
دس��تگاه اندازه گی��ری جری��ان در گرو درس��تی و دقت 
صحت س��نج مورد اس��تفاده اس��ت، بدیهی اس��ت این 
مرحل��ه از آزمایش   ها بس��یار حس��اس و حای��ز اهمیت 
اس��ت. ای��ن روش یا توس��ط کارخانه   ی س��ازنده انجام 
می ش��ود ی��ا در زم��ان بهره   ب��رداری و ب��ا توج��ه ب��ه 

 الزامات پیش آمده نس��بت به ش��رایط زمانی واسنجی 
الزام��ی  واس��نجی  بهره   ب��رداری  ی��ا ش��رایط  دوره   ای 
انج��ام  انج��ام واس��نجی در ش��رایطی  خواه��د ش��د. 
صحت س��نج  داخل��ی  س��طوح  ک��ه  ش��د  خواه��د 
م��واد  از  اث��ری  هیچ گون��ه  و  ب��وده  تمی��ز  کام��اًل 
 هیدروکربن��ی وج��ود نداش��ته باش��د. روش آب رانی در 
ب��ه  نس��بت  کوچ��ک  ظرفی��ت  ب��ا  صحت س��نج   های 

صحت سنج   های بزرگ  تر مقرون تر به صرفه است.
واسنجی صحت سنج   ها خود به دو گونه انجام می شود:
1. واس��نجی مس��تقیم، که به طور مس��تقیم  )با ادوات 

مستقیم( و با آب عمل واسنجی انجام می شود؛
2. واس��نجی غیرمس��تقیم، در این ج��ا از اب��زار واس��ط 

استفاده می   کنیم.
در روش واسنجی غیرمستقیم به   جای این که صحت سنج 
خود را به طور مستقیم )مثاًل( برای Bbls 40 واسنجی 
 )6 Bbls کنیم، ابتدا یک صحت سنج با حجم کم )مثاًل
ولی با دقت و درس��تی بس��یار باال را واسنجی می   کنیم. 
س��پس از این صحت س��نج با حجم کم برای واس��نجی 
صحت سنج های با حجم باالتر استفاده می   کنیم. حجم 
پایه به   دست آمده مربوط به مخزن واسط، برای سه ماه 
معتبر بوده و در این مدت می   توان به دفعات از آن برای 
 واسنجی دیگر صحت سنج   ها استفاده نمود. نکته   ی مهم 
این   که حتی   االمکان باید تعداد دفعات اس��تفاده از ظرف 
اس��تاندارد در ی��ک آزمایش را کاه��ش داد چون هرچه 
تعداد بارهای اس��تفاده از ظرف اس��تاندارد کمتر باش��د، 
می��زان ع��دم قطعی��ت آن نیز کمت��ر خواهد ب��ود. برای 
ساخت ظرف   های اس��تاندارد باید از فناوری   های خاص 
بهره ب��رد که معمواًل در کارخانه ه��ای مخصوص تولید 
می شوند. هر ظ����رف اس��تاندارد به تنهایی دارای یک 
برگه ی هویتی6 ویژه اس��ت، به طوری که حتی شماره   ی 
س��ریال پلمب ی��ا مهر و موم صفحه   ی مدرج شیش��ه ای 
 آن نی��ز در ای��ن برگه   ها قید ش��ده اس��ت. هم چنین تمام 
ویژگی   ه��ای ه��ر ظ��رف روی صفح��ه   ی پ��الک فلزی 
مش��خصات7 فنی آن ظرف درج ش��ده و به   سادگی قابل 

رؤیت می باشد.

 گواه��ی اصالت هر ظرف اس��تاندارد باید قب��اًل به تأیید 
 یک��ی از مؤسس��ات معتبر جهان��ی از جمل��ه NIST 8 یا
 ILAC 9  رس��یده شده باش��د. برای اطالعات بیش  تر به 

پیوست شماره   ی 3 مراجعه شود.
 )NBV هر ظرف اس��تاندارد دارای یک حجم پایه 10)یا
اس��ت ک��ه در ه��ر آزمای��ش حج��م موج��ود در مخزن 

استاندارد، الزامًا همان حجم پایه نیست.

6. Test measure certificate
7. Name plate
8. National Institute of Standards and Technology
9. International Laboratory Accreditation Coopera-
tion
10. Nominal Base Volume
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  جریان سیاالت ...

 یعن��ی زمانی   که مخزن پر می ش��ود و س��طح آب دقیقًا 
مقاب��ل صف��ر صفح��ه   ی مدرج باش��د، می ت��وان گفت 
حج��م موجود در مخزن دقیقًا همان حجم پایه اس��ت. 
حجم این ظر  ف   ها که در اندازه   های مختلف س��اخته و 
عرضه شده   اند با رعایت نکات استانداردی و بهره گیری 
از آخری��ن روش ه��ای نوی��ن آزمایش��ی به ط��ور دقیق 
مش��خص و توس��ط مؤسس��ات معتبر بین المللی تأیید 
می ش��ود و ام��روزه اس��تفاده از این ظرف   ه��ا به   همین 
منظور در صنایع نفت دنیا مرس��وم و متداول است. اگر 
س��طح مایع پایین   تر از صفر باشد، میزان کاستی باید از 
حجم استاندارد کم شود و بالعکس برای اگر سطح مایع 
باالتر از صفرِ صفحه   ی مدرج باش��د باید میزان اضافی 
مایع به حجم اس��تاندارد اضافه ش��ود. از روش صفحه 

 ی مدرج که در گلوگاه ظ��رف قرار دارد می   توان میزان 
حجم واقعی را محاسبه کرد:

BVActual = BVCan + SR

ک��ه در آن SR 11    )ب��ا رعایت عالم��ت مثبت یا منفی( 
حجم قرائت ش��ده از روی صفحه مدرج اس��ت. گرچه 
معمواًل ظرفیت اس��می یک ظرف اس��تاندارد بر حسب 
گالن بیان می شود، اما آن   چه در گلوگاه ظرف استاندارد 
ب��ه عنوان SR منظور می ش��ود بر حس��ب اینچ مکعب 

است.
مخازن استاندارد یاد شده خود دارای دو نوع است:

ال��ف. ظرف   های اس��تاندارد با قابلی��ت واژگونی12 که در 
ظرفیت   ه��ای 1، 10 و 50 لیت��ری ب��رای تعیی��ن حجم 

پایه ی صحت سنج مبنا ساخته می شود.
حمل ونق��ل،  قابلی��ت  عل��ت  ب��ه  ظرف   ه��ا   این   گون��ه 
ی��ا  کوچ��ک  صحت س��نج   های  ب��رای   بیش  ت��ر 

صحت سنج   های قابل حمل کاربرد دارند.
ب. ظرف استاندارد ثابت13

یک نوع خاص از ظرف   های ثابت که با قابلیت استفاده 
در سایت14 ساخته شده است در محل صحت سنج   های 

ثابت مورد استفاده قرار می   گیرند. 
ب��ا توجه به ش��رایط س��ایت و ام��کان آس��یب   پذیری، 
 بای��د آن   را به   گون��ه   ای نگه��داری ک��رد ت��ا در مقاب��ل 
آس��یب   های احتمالی ناش��ی از عوامل فیزیکی و جوی 
 محافظ��ت ش��ود. تف��اوت ظرف   ه��ای ف��وق ب��ا دیگر 
ظرف   ها در این جا اس��ت که ظرفی��ت این   گونه ظرف تا 

2000 گالن هم امکان   پذیر است.
به علت باال بودن درس��تی صحت س��نج مبن��ا15 از این 
دس��تگاه صحت س��نجی به عنوان مرجع اندازه گیری و 
برای واس��نجی دیگر صحت س��نج   ها استفاده می شود. 
برای واسنجی صحت س��نج مبنا و تعیین حجم پایه ی 

آن، از روش آب  رانی استفاده می شود.

11. Scale Reading
12. Invertible Ceraphin Can
13. Installed ceraphin Can
14. Field Standard Test Measure
15. Master Prover

البت��ه در اغلب مناط��ق نفتی جهان ب��رای تعیین حجم 
پایه ی صحت س��نج   ها، عملیات واس��نجی صحت سنج 
مبنا توس��ط ظروف اس��تاندارد و با آب تصفیه شده انجام 
می ش��ود. ویژگی ه��ای آب م��ورد اس��تفاده در عملی��ات 
واس��نجی بسیار حایز اهمیت اس��ت. بهترین گزینه، آب 
خالص قابل شرب، تمیز، فاقد هرگونه ناخالصی، امالح 
معدنی و چربی اس��ت. بدیهی است، استفاده از آب آلوده 
و کثی��ف، گازدار، مخل��وط ب��ا هرگونه ناخالص��ی )مواد 
هیدروکربوری( ش��ور یا آب راکد ک��ه مدت   ها در معرض 
هوا قرار گرفته باشد می تواند عملیات واسنجی را با خطا 
و اختالل جدی مواجه سازد. کم ترین استدالل می   تواند 
 سخت بودن قرائت دقیق سطح تماس مایعات ذکر شده با 
شیش��ه   ی صفحه   ی مدرج ظرف اس��تاندارد باشد که این 
امر دقت واس��نجی را مخدوش می   نماید. دلیل عمده   ی 
انجام صحت سنجی با آب، چگالی 1/0000 آب )یا بسیار 
نزدیک به آن( اس��ت. از طرف��ی ظرفیت حرارتی آن باال 
بوده و در عوض تراکم پذیری و ضریب انبس��اط حرارتی 
آب کم تر از مواد هیدروکربوری اس��ت]3[. به همین دلیل 
 هن��گام عملیات واس��نجی موان��ع انجام ی��ک آزمایش 

دل چسب و دردسرهای احتمالی آن بسیار کم می باشد. 
ام��ا حقیقت   های یاد ش��ده نبای��د م��ا را از رعایت اصول 
صحیح واسنجی دور نگه دارد، به   ویژه این   که اندازه گیری 
دما و فشار آب در زمان آزمایش بسیار حایز اهمیت است.

نکات��ی ک��ه به منظ��ور آم��اده س��ازی س��امانه و قبل از 
عملیات آب  رانی باید رعایت کرد:

1. ب��ا توجه به حجم پایه ی تقریبی صحت س��نج مبنا، 
ظرف   های اس��تاندارد مناس��ب انتخاب می گ��ردد. باید 
س��عی ش��ود ظرف   ها از نظ��ر حجم و تع��داد به   گونه   ای 
انتخاب گردد که هن��گام عملیات با حداقل جابجایی و 
تعویض ظروف بتوان به حجم مورد نظر رس��ید. مزیت 
ای��ن کار، کاهش ریخت  وپ��اش آب در حین عملیات و 

افزایش دقت و درستی آن است؛
2. پیکربن��دی ش��بکه ی آب   ران��ی و نح��وه   ی چین��ش 
 ادوات ش��بکه ی آزمای��ش و به   وی��ژه ترتی��ب آب گیری 

شکل 10. 9 . ظروف استاندارد با قابلیت واژگونی )ظرفیت   های موجود 1، 10 و 50 لیتر(

و  ش��ده  بررس��ی  دق��ت  ب��ه  اس��تاندارد   ظرف   ه��ای 
برنامه   ریزی مناس��ب انجام ش��ود. چون حجم تقریبی 
پایه مش��خص اس��ت، تعداد ظرف   ها با حجم مناس��ب 
 انتخ��اب می   گ��ردد. چیدم��ان ظرف   ه��ا از نظ��ر نوبت

آب   گی��ری بس��یار مه��م اس��ت و بیش  ت��ر ب��ه درایت و 
سلیقه   ی بهره   بردار بس��تگی دارد. برای مثال، بهترین 
چیدم��ان، قرار دادن بزرگ  ترین ظرف در آخرین نوبت  
آب گیری اس��ت. برای مثال یک ظرف با ظرفیت 100 
گال��ن دارای گلوگاه با حجم مناس��بی اس��ت که قدرت 
 مان��ور م��ا را هنگام انج��ام آزمای��ش باال می   ب��رد. اگر 
آب   گیری ظرف بزرگ را در ابتدای آزمایش قرار دهیم، 
چون وسواس بیش  تری برای پر کردن ظرف در حوالی 
نقطه  ی صفر داریم ممکن است قدرت مانور را از دست 

بدهیم؛
3. محلی مناس��ب )صاف، هموار و تراز( برای استقرار 
 ظرف   ه��ای اس��تاندارد پیش   بین��ی و ظرف ه��ای فوق 

به   ترتیب آب   گیری روی این سطح تراز شود.
تراز بودن ظرف   ها، قرائت صحیح میزان آب در مخزن 

را آسان می   کند؛
4. مخ��زن ذخی��ره   ی آب16 در فرآین��د عملی��ات نقش 
 مهم��ی را دارد، از ای��ن رو بای��د حج��م ای��ن مخ��زن 
به   گون��ه   ای انتخ��اب گردد تا در حی��ن عملیات، به   علت 

کمبود آب آزمایش ما را دچار وقفه یا اختالل نکند؛
5. در طراح��ی، انتخاب ادوات و چیدمان آن باید دقت 
شود تا یک سامانه متناسب و متوازن داشته باشیم. این 
تفک��ر ما را هدایت می   کند تا در ط��ول عملیات بتوانیم 
جریان ثابتی را از دستگاه تحت آزمایش خود عبور داده 

و به نتایج مطلوبی دست پیدا کنیم؛
6. در نظر داش��تن تمهی��دات الزم ب��رای جلوگیری از 
ریخت��ن قط��رات آب در حین عملیات )حتی از دس��ت 
دادن قطره ای آب می   تواند عملیات صحت س��نجی را 

با عدم دقت و صحت مواجه سازد(؛
7. قب��ل از ش��روع عملی��ات، بای��د به ط��ور آزمایش��ی 

16. Reservior
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شکل 10. 10. ظروف استاندارد ثابت

ب��ه  مجموع��ه  در  آب  و  ش��ده  راه   ان��دازی  س��امانه 
ضم��ن  عم��ل  ای��ن  ب��ا  ش��ود.  آورده  در   چرخ��ش 
مش��اهده   ی احتمالی ضعف های ش��بکه، دم��ای تمام 
س��امانه   ی آزمای��ش تثبی��ت و یکس��ان می ش��ود. این 
توصی��ه   ی عملیات��ی از آن جهت اهمی��ت ویژه ای دارد 
ک��ه تأثیر دم��ا بر مایع و جن��س مواد بدن��ه به طور یک 
 ش��کل خواه��د ش��د، در نتیجه حی��ن عملی��ات اصلی 
آب   ران��ی اختالف دم��ای آب در ظرف   های اس��تاندارد 
و صحت س��نج به حداقل ممکن کاه��ش می   یابد. این 
عمل نیز در جه��ت نتیجه   گیری مطلوب   تر، با عنایت و 

دقت زیادی انجام خواهد شد؛ 
ادوات  تم��ام  نش��تی و صح��ت عملک��رد  نظ��ر  از   .8
بازبین��ی مج��دد و به اصط��الح نشت سنجی17بش��ود. 
ادوات  بی��ن  اتص��االت  از  زی��ادی  بخ��ش  می   دانی��م 
)ب��رای مث��ال اتص��االت بین مخ��زن ذخی��ره   ی آب و 
ش��بکه ی آب   ران��ی( ب��ا لوله   های پالس��تیکی اس��ت، 
اهتم��ام  اتص��االت  این   گون��ه  از  مراقب��ت  رو  ای��ن   از 
بیش  ت��ری را می   طلب��د. ب��رای اطمینان از ع��دم وجود 
نش��تی، باید ای��ن عمل در حی��ن راه اندازی آزمایش��ی 
 انجام پذی��رد. به این منظور بعد از راه   اندازی آزمایش��ی 
می   توان س��رعت جریان س��یال در س��امانه را به مقدار 
مناس��بی کاه��ش داد ت��ا به   راحت��ی امکان تش��خیص 
نش��تی های احتمالی را ب��ه روش های معم��ول )برای 
مث��ال با اس��تفاده از کف صاب��ون( فراهم باش��د. برای 
نش��تی در حی��ن  از ع��دم وج��ود  اطمین��ان  حص��ول 
عملی��ات واس��نجی، عملی��ات نشت   س��نجی را حداقل 
در دو مرحل��ه   ی متوال��ی و کام��ل ی��ا بی��ن عملی��ات 
نرم��ال و ب��ا می��زان جری��ان کمت��ر انجام خواهد ش��د. 
 در این   ص��ورت بای��د مق��دار جری��ان س��یال ب��ه میزان
25 % )یا کمی بیش تر( نس��بت به میزان جریان نرمال 

عملیات انتخاب شود؛
9. بازدی��د ادواری از تمام ادوات و تجهیزات دس��تگاه، 

به  ویژه بازرسی دماسنج  ها و فشارسنج  ها؛
10. بازرس��ی ظاهری گوی از نظ��ر ابعاد و ویژگی   های 
سطح خارجی آن و در صورت لزوم سایز کردن مجدد18 

و یا تعویض آن؛
11. گام بع��دی، مراح��ل هواگی��ری س��امانه اس��ت. 
هواگی��ری در حین راه   اندازی آزمایش��ی س��امانه که از 
طری��ق ش��یرهای هواگیری نص��ب ش��ده در باالترین 
تم��ام  ش��د،  خواه��د  انج��ام  صحت س��نج   نقط��ه   ی 
حباب   های هوا را از شبکه خارج ساخته و ما را یک گام 
به شروع عملیات صحیح و اصولی نزدیک می   کند]4[؛
 12. بای��د به   گون��ه   ای برنامه   ری��زی ک��رد ت��ا عملی��ات 
آب   ران��ی در زمان��ی از س��ال انج��ام ش��ود ک��ه دم��ای 
چ��ون  باش��د.  رس��یده  تع��ادل  نقط��ه   ی  ب��ه   ه��وا 
 بیش  ترین پایانه   های نفتی کشور عزیز ایران در مناطق 
گرم   س��یر واقع شده اس��ت، بهترین زمان ساعات اولیه 
بع��د از غروب آفتاب روزهای آذرماه تا اواخر اس��فندماه 

هرسال که معمواًل دما کم ترین نوسان را دارد.

17. Leak test
18. Resize

شکل 10. 11.  چیدمان سامانه  ی یک مجموعه  ی آب رانی برای واسنجی
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 همین توصیه در مورد مناطق معتدل کش��ور نیز معتبر 
می باشد؛

1.7.10. روش آب   رانی حجمی
صفح��ه   ی مدرج روی گلوگاه ظروف مورد اس��تفاده در 
واس��نجی صحت س��نج   ها به روش حجمی باید دارای 
آن درج��ه از تفکیک   پذی��ری باش��د که ام��کان قدرت 
تش��خیص119 0/0% ± از ظرفیت نام��ی را با قرائت از 

روی صفحه مدرج برای ما تضمین نماید.
در صورتی که ظروف اس��تاندارد موجود در آزمایش��گاه 
واسنجی به مدت 12 ماه به کار گرفته نشود باید با ظروف 
اس��تاندارد سنجیده شده و در اصطالح کالیبره شود. در 
ضمن ش��رایط آزمایشگاهی و فضای کالیبراسیون باید 
متناسب و متناظر با الزامات پیش  بینی شده در استاندارد 
ISO 17025 باشد. در مراحل واسنجی ظرف چنان چه 
مقی��اس م��درج قابلیت جابجایی داش��ته باش��د، بعد از 
 تنظی��م مقیاس آن   را در جای خود ثابت نموده و محکم 

می  نماییم. در این حالت گواهی نامه صادر خواهدشد.

1.1.7.10. اصول آب   رانی در واسنجی به 
روش حجمی

در روش آب   رانی حجمی، حجم پایه بین دو آشکارساز 
محاسبه می   گردد. در محاسبات مربوطه نباید از ضریب 
انبس��اطی آب و بدن��ه   ی دس��تگاه و قابلی��ت یا ضرایب 
ارتجاعی لوله نیز غافل ش��د. در محاس��بات حجم پایه 

توضیحات الزمه ارایه خواهد شد.

2.1.7.10. شبکه ی کالیبراسیون
حجم��ی  آب   ران��ی  روش  کالیبراس��یون  ش��بکه ی  در 
ه��م از ظروف اس��تاندارد ب��ا قابلیت پرش��دگی از پایین 
و ه��م از ظ��روف اس��تاندارد ب��ا قابلی��ت پرش��دگی از 
 ب��اال می   ت��وان اس��تفاده نم��ود. ظرف   های ب��ا ظرفیت 
ش��کل   های می ش��وند.  پ��ر  ب��اال  از  معم��والً   کم ت��ر 
  1310 و 1410 دو نمون��ه ش��بکه ی کالیبراس��یون با 
ظرف   های پرش��ونده از پایین و باال را نمایش می دهد. 
در ه��ر دو حال��ت الزام��ًا از آب تمیز و خالص اس��تفاده 

می شود.
الف. آب  رانی حجمی با ظرف اس�تاندارد پرشونده 
از پایی�ن: ایده  آل تری��ن حال��ت در واس��نجی این   گون��ه 
اس��ت که حجم ظرف   های اس��تاندارد با حج��م مبنا یا 
ظرفیت بین دو آشکارس��از صحت سنج تحت آزمایش 
یک سان باشد تا هنگام واس��نجی هیچ گونه وقف  ه ای 
در روند واس��نجی پی��ش نیای��د. در صورتی  که ظرفیت 
ظرف اس��تاندارد مضرب��ی از حجم بین دو آشکارس��از 
صحت س��نج نباش��د، به ناچار از ظرف   ه��ای با ظرفیت 
متف��اوت و متعارف اس��تفاده می ش��ود. ب��رای مثال به 
منظور کالیبراس��یون یک صحت س��نج با ظرفیت 2/5 
مت��ر مکعب می   توان از دو ظرف یک متر مکعبی و یک 

ظرف 500 لیتری استفاده خواهد نمود.
ــی، هم چنین از  ــنجی آب ران ــبکه ی واس ــک ش در ی

ــک تلمب��ه   ی برق��ی ب��رای هدای��ت و ران��دن آب از  ی
مخزن ذخیره به طرف صحت س��نج اس��تفاده می شود. 
از طری��ق ی��ک ش��یر  نی��ز  را  خروج��ی صحت س��نج 
 مس��دود کننده و یک ش��یر برقی و تعدای اتصاالت به 
اضاف��ه   ی مق��داری نایه19 می   ت��وان به س��وی ظرف 
اس��تاندارد هدایت نمود. ش��یر مغناطیسی، فرمان قطع 
و وصل خود را از دو آشکارس��از صحت سنج و از طریق 
مدار فرمان دریافت می   نماید. با توجه به این   که معمواًل 
تعداد ظرف   های استفاده ش��ده هنگام واسنجی بالغ بر 
یک ظرف اس��ت، هنگام عوض کردن ظرف   ها مجبور 

به قطع مسیر شیرهای مغناطیسی هستیم.
ب. آب   رانی حجمی با ظرف اس�تاندارد پرش�ونده 
ب��اال  از  ش��ونده  پ��ر  اس��تاندارد  ظرف   ه��ای  ب�اال:  از 
 معم��والً دارای ظرفیت کم تر هس��تند. کاربرد عمده   ی 
این   گونه ظرف   ها برای صحت س��نج   های با ظرفیت کم 
 )Compact و از جمله صحت س��نج   های پیس��تونی و(

می باشد.

19. Tube

3.1.7.10. ادوات جانبی در صحت سنج 
حجمی

واس��نجی  ب��رای  اس��تاندارد:   ظرف   ه��ای 
صحت س��نج  های توپی از ظرف   هایی استفاده می شود 
که دارای گواهی نامه   ی معتبر از س��ازمان های بی طرف 
بوده و س��الیانه مطابق با اس��تانداردهای بین المللی )و 
از جمله ISO 17025 کالیبره ش��ده باش��ند. آزمایشگاه 
یا مؤسس��ه   ی کالیبره کننده   ی ظ��رف باید معتبر بوده و 
خود دارای مجوزهای الزم مورد تأیید اس��تانداردهای 
بین   المللی باش��د. افزایش رس��وبات و آثار باقی مانده از 
مایع��ات به کار برده ش��ده در واس��نجی روی جداره   ی 
ظرف   ه��ا )مانند لکه   ه��ای نفتی( باع��ث کاهش حجم 
ظرف اس��تاندارد خواهد ش��د، ضمن این که در جداره  ی 
مج��رای ورودی ظرف ای��ن آثار باعث عدم ش��فافیت 
مقیاس ظرف می شود. از جانب دیگر در انتخاب ظرف 
اس��تاندارد باید به درج��ه ی تفکی��ک روی مقیاس آن 

ظرف و تطبیق آن با نیاز واسنجی دقت شود.
شیرهای مغناطیسی: در انتخاب شیر مغناطیسی باید به 
ویژگی  هایی هم چون زمان پاس��خ   گویی و تکرارپذیری 

شیر دقت وافر شود.
اندازه گی��ری دم��ا: در انتخ��اب ادوات اندازه گی��ری دما 
 0.1oC بای��د دقت ش��ود که ع��دم قطعیت بیش  ت��ر از

شکل 10. 12. نمونه   ای از یک ظرف استاندارد

شکل 10. 13. روش آب   رانی حجمی با ظرف استاندارد پر شونده از پایین
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 بیش  ت��ر نب��وده و هم چنی��ن از نظ��ر دق��ت و صح��ت 
عمل کرد، دستگاه دارای گواهی نامه   ی معتبر مورد تأیید 

مؤسسات بین   المللی استاندارد باشد.
اندازه گی��ری فش��ار: ویژگ��ی ادوات اندازه گیری فش��ار 
از لح��اظ ع��دم قطعیت نبای��د بیش��تر از 0.5Bar بوده 
و هم چنی��ن از نظر دق��ت و صحت عمل کرد، دس��تگاه 
مؤسس��ات  تأیی��د  م��ورد  معتب��ر  گواهی نام��ه   ی   دارای 

بین   المللی استاندارد باشد.

4.1.7.10. روش کار آب  رانی حجمی با 
ظرف استاندارد پرشونده از پایین

نقش��ه   ی چیدمان واس��نجی یک صحت س��نج حجمی 
)توپی( با ظرف اس��تاندارد پرش��ونده از پایین در شکل 
1410 نمایش داده ش��ده اس��ت. برای انجام واسنجی 

مراحل زیر باید طی شود:
1. ابت��دا صحت س��نج را ب��ه صورت مس��تقل، با حذف 
ظ��روف اس��تاندارد و از طری��ق مخ��زن ذخی��ره   ی آب 
راه   ان��دازی ک��رده، آن   قدر به چرخش آب در ش��بکه ی 
آزمای��ش ادامه می دهیم تا حباب   ه��ای احتمالی هوای 
داخل مدار صحت سنج حذف شده و دمای چرخش آب 

و بدنه پایدار شود؛
نم��ودن ظرف   ه��ای  و خال��ی  پ��ر  بع��دی،  اق��دام   .2
اس��تاندارد اس��ت به طوری که بدن��ه   ی ظرف   ها خیس 
 بش��ود. با این عمل، ظرفیت واقع��ی ظرف   ها در اولین 

آب   گیری و آب گیری   های بعدی یک سان خواهد شد؛
3. ب��رای آم��اده س��ازی ش��رایط واس��نجی، توپ��ک 
 Run صحت س��نج را از محل اس��تقرار خود ب��ه طرف
اصل��ی صحت س��نج هدای��ت می   نماییم ب��ه طوری که 
درس��ت قبل از اولین آشکارس��از متوقف ش��ود. در این 
حالت بعد از توقف تلمبه، دما و فشار ورودی و خروجی 

صحت سنج ثبت می شود؛
 4. ح��ال انج��ام اولی��ن Run واس��نجی ت��ا مرحل��ه   ی 
آب   گی��ری اولی��ن ظ��رف اس��تاندارد امکان پذیر ش��ده 
و ای��ن عم��ل فقط تا رس��یدن س��طح آب ب��ه نزدیکی 
پی��دا  ادام��ه  )مقی��اس(  اس��تاندارد  ظ��رف   دهان��ه   ی 
می   کن��د. بعد از این مرحل��ه، بالفاصله آب   رانی متوقف 
و س��طح آب از روی صفحه   ی مدرج گلوگاه و هم چنین 
دمای آن قرائت می شود. اگر ظرفیت ظرف استاندارد و 
حجم پایه ی صحت سنج یک سان باشد )که این حالت 
کم تر پیش می   آید( قطع ش��دن آب   رانی توسط دومین 
 Run آشکارس��از انجام خواهد شد. در این حالت اولین
و تعیین اولی��ن حجم پایه خاتمه یافته تلقی می ش��ود. 
ام��ا اگر نیاز به اس��تفاده از ظروف اس��تاندارد بیش  تری 
باش��د که قبالً هم پیش   بینی شده است، ظروف بعدی 
بای��د آماده   ی کار باش��د. اما نباید فراموش ش��ود که در 
این حال��ت حتماً ظرف اول تخلیه گ��ردد. ادامه   ی آب 
 رانی برای پر کردن ظرف   های بعدی به روشی که گفته 
ش��د انجام خواهد گرفت. این مراحل تا رسیدن توپک 
 ب��ه دومین آشکارس��از ادامه پیدا ک��رده و ظرفیت تمام 
ظرف   ه��ا به همراه دم��ای اختصاصی هر ظرف به طور 

جداگانه در جدول مربوطه ثبت می   گردد؛

Run .5 برگش��ت با همان روش باال انجام و تا رسیدن 
توپ��ک به محل اس��تقرار خ��ود ادامه پی��دا خواهد کرد. 
در ای��ن حال��ت نیز حجم پایه بین دو آشکارس��از تعیین 

خواهد شد؛
ی��ک  جهت��ه  ی��ک  صحت س��نج   های  ب��رای   .6
 مرحل��ه آزمای��ش20 انج��ام ش��ده اس��ت، ام��ا ب��رای 
صحت س��نج   های دوجهت��ه مراح��ل 4 و 5 در جه��ت 

عکس تکرار می   گردد؛
7. مراحل باال را تکرار کرده و میانگین حجم مبنای به 
دست آمده را محاسبه می کنیم. نتایجی برای ما معتبر 
خواهد بود ک��ه دارای انحرافی کم تر از 0/20% میانگین 

محاسبه شده باشد؛ 
تذک��ر: ت��ا حد امکان یک��ی از Run های س��ه  گانه باید 
ب��ا میزان جریان متفاوتی انجام ش��ود ت��ا از عدم وجود 
 Run نشتی در شبکه مطمئن شویم. گاهی اوقات این

به Leak Test هم شناخته می شود.

5.1.7.10. روش کار آب  رانی حجمی با 
ظرف استاندارد پرشونده از باال

همان   گون��ه ک��ه ش��کل 1410 چیدم��ان آب   ران��ی در 
 ی��ک صحت س��نج پیس��تونی را نمای��ش می ده��د، از 
ظرف   ه��ای اس��تاندارد پ��ر ش��ونده از ب��اال )ک��ه دارای 
واس��نجی  ب��رای  معم��واًل  اس��ت(  ک��م  ظرفی��ت 
 صحت س��نج   های ب��ا حج��م مبن��ای پایی��ن اس��تفاده 
می   گ��ردد. چون تنها از یک ظرف با ظرفیت یک س��ان 
اس��تفاده می ش��ود. از همین رو از دیگر امکانات جانبی 

در شبکه ی آب   رانی استفاده نشده است.
1. چیدم��ان ش��بکه ی آب   ران��ی ب��ه گونه ای اس��ت که 
خروجی صحت س��نج پیس��تونی به واسطه   ی یک شیر 
مغناطیسی به طرِف ظرف اس��تاندارد هدایت می شود. 
قبل از ش��روع، شیر »2« و ش��یر مغناطیسی را به حالت 
بس��ته نگه داش��ته و آب   رانی را ش��روع می   کنیم. با این 

20. Pass

عمل اطمینان حاصل خواهد ش��د ک��ه هیچ گونه حباب 
هوایی وارد ظرف نخواهد ش��د، بنابرای��ن از خطاهای 

احتمالی جلوگیری شده است؛
2. برای ش��روع باید مطمئن باش��ید که اهرم متصل به 
پیس��تون روی اولین آشکارساز قرار دارد. برای این کار 
ش��یر مغناطیسی »1« را با فرمان دست باز نموده و اهرم 
را به طرف آشکارس��از اول هدایت می   نماییم. س��پس 
شیر مغناطیس��ی به طور خودکار بسته می شود. در این 
حالت دس��تگاه آماده   ی ش��روع به کار خواهد بود. دما و 
فشار ورودی و خروجی صحت سنج را ثبت می   نماییم. 
حال باید ش��یر مغناطیس��ی را باز نموده تا آب   رانی آغاز 
ش��ود. بع��د از تماس اهرم با دومین آشکارس��از، ش��یر 
مغناطیس��ی به طور خودکار بس��ته ش��ده و جریان آب 

متوقف می شود؛
3. در قرائت دما و فشار باید مطابق با دستورالعمل های 
 API اس��تاندارد  از  فص��ل4.9.2   در  ش��ده  قی��د 
MPMS  عم��ل ش��ود. مهم تری��ن نکت��ه، س��عی ب��ر 
ثاب��ت ب��ودن دم��ا در ط��ول آزمای��ش اس��ت. تغییرات 
جزی��ی دم��ای محیط می توان��د دمای س��یال و بدنه ی 
 دس��تگاه تغیی��ر داده و در نتیجه در محاس��بات خطای 
می ت��وان  منظ��ور  بدی��ن  نمایی��د.  وارد  بزرگ   ت��ری 
تمهیدات��ی، از جمل��ه اس��تفاده از س��ایبان، پوش��ش 
صحت س��نج و یا انج��ام آزمایش در زم��ان ثابت بودن 
دم��ای محیط )مثاًل ش��ب هن��گام( را در نظر داش��ت. 
نکته ی مهم دیگر برای پرهیز از وارد ش��دن خطاهای 
ناش��ی از تغییرات دما در آزمایش و محاس��بات، سعی 
بر انجام آزمایش به طور پیوس��ته و بدون توقف است. 
نکته ی دیگر در طول آزمایش، موضوع فش��ار اس��ت. 
می دانیم تغییرات فشار در طول آزمایش اجتناب ناپذیر 
است. اما باز و بسته شدن شیرها می تواند ایجاد نوسان 
و تغییرات ناگهانی در فشار آزمایش ایجاد نماید. برای 
پرهی��ز از ب��روز این گونه تغییرات در فش��ار می توانیم از 
ش��یرهایی اس��تفاده نماییم که در باز و بس��ته شدن به 

شکل 10. 14. روش آب  رانی حجمی با ظرف استاندارد پر شونده از باال
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آرامی عم��ل می کنند. هم چنین انتخاب تلمبه نیز حایز 
 ،API اهمی��ت اس��ت. مطابق ب��ا توصیه ی اس��تاندارد
تلمبه های از نوع گریز از مرکز )و با فش��ار کم( می تواند 

راه گشا باشد؛
 4. ظرفی��ت و دم��ای آب موج��ود در ظ��رف را ثب��ت 

می   نماییم؛
5. مراح��ل ب��اال را تکرار نم��وده و میانگین س��ه حجم 
مبنای به دست آمده را محاسبه می کنیم. نتایجی برای 
م��ا معتبر اس��ت ک��ه دارای انحرافی کمت��ر از %0.02 با 

میانگین ارقام محاسبه شده باشد؛
تذک��ر: در این ج��ا نیز ت��ا حد امکان یک��ی از Runهای 
س��ه  گانه باید با میزان جریان متفاوتی انجام ش��ود تا از 
عدم وجود نشتی در شبکه مطمئن شویم. این Run به 

Test Leak هم شناخته می شود.

6.1.7.10. اقدامات پیش گیرانه
اقدام��ات پیش ��گیرانه در عملی��ات واس��نجی، ب��ه آن 
دس��ته از فعالیت  های��ی محدود می ش��ود که واس��نجی 
را با اش��تباهات کم تری مواجه س��اخته و محاس��بات ما 
کم تری��ن خطاه��ا را در بر خواهد داش��ت. بس��یاری از 
اقدامات پیش گیرانه به طور عادت و حتی بدون استفاده 
از دس��تورالعمل خاصی توس��ط کاربران و متخصصین 
انجام می ش��ود، ام��ا ترجیحًا این اقدام��ات باید به طور 
م��دون و هدف دار مکتوب ش��ده باش��د تا کارب��ر هنگام 
عملی��ات به رعایت یک به یک آن دس��تورات بپردازد. 
برخی از اقدامات پیش ��گیرانه هم به گونه ای اس��ت که 
هنگام طراحی و نصب باید رعایت گردد، بنابراین یک 
مرتبه در طراحی به آن عمل ش��ده و نیازی به یادآوری 
مک��رر آن نیس��ت. در مقابل اجرای برخ��ی از اقدامات 
پیش ��گیرانه در ط��ول عملیات، ضروری  اس��ت )مانند 
جلوگی��ری از به هدر رفتن قط��رات آب( و برخی دیگر 
درست قبل از ش��روع آزمایش اصلی و فقط برای یک 
بار انجام می ش��ود. در ادامه برخ��ی از نکات و اقدامات 

پیش گیرانه به اختصار آمده است:
ب��ودن درون اج��زای  از تمی��ز  1. حص��ول اطمین��ان 
صحت سنج از به کار گیری صحت سنج آلوده به مواد ته 
نشین شده در لوله   ها و اجزای دیگر آن خودداری شود؛
2. نش��تی هیچ   گون��ه نش��تی بین صحت س��نج و ظرف 
بی��ن  ش��یرهای  تم��ام  نیس��ت.  پذیرفت��ه  اس��تاندارد 
صحت س��نج و ظروف اس��تاندارد باید ب��ه صورت قطع 
دوگانه و تخلیه21 بوده و آزمایش نش��تی در فشار کاری 

روی آن انجام شده باشد؛
3. مواظب��ت در مقاب��ل ریزش و به ه��در رفتن قطرات 
آب واس��نجی باید در شرایطی انجام شود که هنگام پر 
کردن ظروف استاندارد از هرگونه تالطم، سرریز شدن 
ی��ا پرتاب قط��رات آب به بیرون از ظ��رف جلوگیری به 

عمل آید؛
4. جلوگیری از پرش توپك در طراحی، ساخت و نصب 
صحت س��نج باید به گونه ای عمل ش��ود ک��ه با حداقل 
جریان س��یال، توپك حرکتی روان و یك دس��ت داشته 

21. Double Block and Bleed Valve

باشد، چون حرکت  پرش��ی دقت اندازه گیری و صحت 
واسنجی را به حداقل می رس��اند. در صورت لزوم می

توان جداره   ی خارجی توپك را گریسی نمود؛
5. محافظ��ت در مقابل تهدیدهای زیس��ت محیطی با 
توجه به این   که به طور معمول واسنجیِ صحت سنج   ها 
در فض��ای آزاد انجام می   ش��ود، بای��د تمهیدات الزم را 
در مقابل تأثیرپذیری نتیجه ی آزمایش از دما، رطوبت 

هوا و دیگر تهدیدات جوی در نظر داشت؛
6. طراح��ی مخ��زن ذخی��ره   ی آب مخ��زن ذخی��ره

  ی آب بای��د ب��ه آن اندازه بزرگ باش��د ک��ه در صورت 
م��دت  ط��ول  در  محی��ط  دم��ای  احتمال��ی  افزای��ش 
آزمای��ش، تأثیرپذیری آن روی دم��ای کل آب مخزن 
)به لحاظ اندك بودن( قابل چشم   پوش��ی باش��د. محل 
 انش��عاب خروجی مخزن به طرف صحت س��نج باید در 
پایین  تری��ن نقطه   ی مفید مخزن نص��ب و در مقابل از 
محل ریزش آب برگشتی هم دور باشد تا ایجاد جریان 

گردابی در مخزن ذخیره امکان   پذیر نباشد؛
7. پایداری حرارتی باید تمام س��عی خود را به کار ببریم 
ت��ا در تمام طول زمان واس��نجی یك صحت س��نج، تا 
حد امکان دمای آب ثابت بماند. وارد ش��دن محاسبات 
تغییرات دما در به دس��ت آوردن حجم پایه امکان بروز 

خطای محاسباتی را افزایش می   دهد؛
8. حباب   ه��ای ه��وا22 تم��ام نقاط باالیی صحت س��نج 
 و لوله   های��ی ک��ه ب��ه طرف ظ��روف اس��تاندارد هدایت 
می   ش��وند باید قبل از هر واسنجی به هوای آزاد تخلیه 

شود تا از عدم وجود حباب هوا مطمئن شویم؛
9. لرزش لرزش احتمالی سامانه   ی آزمایش نباید سبب 
جابجایی و انتقال آب از صحت س��نج به مخزن ذخیره 

بشود؛
10.چیدمان اتصاالت و ادوات باالی ظرف اس��تاندارد 
زمانی   ک��ه یك صحت س��نج پیس��تونی توس��ط ظروف 
اس��تاندارد پرشونده از باال واس��نجی می   شود باید دقت 
به عمل آورد تا بعد از پر شدن هر ظرف حتی یك قطره 
از آب برگش��تی دورریز نش��ود. به این منظور شیرهای 
مغناطیسی و شیرهای فرعی باید از نوع بسیار مرغوب، 

قابل اطمینان و بدون نشتی انتخاب گردد؛
اس��تفاده از لوله های خرطومی س��ایز باال هرگز توصیه 

نمی   شود؛
نش��تی اطراف پیس��تون یا توپك هن��گام آزمایش باید 
دقت نمود تا اطراف پیس��تون یا اطراف توپك )در حال 
حرکت( هیچ   گونه نش��تی وجود نداش��ته باشد. اندازه ی 
مناسب قطر توپک با رعایت دقیق دستورات استاندارد 
API به دس��ت خواهد آم��د، در این م��ورد توضیحات 

بیش  تری ارایه خواهد شد.

7.1.7.10. عیب یابی
ایرادهای اساس��ی هن��گام واس��نجی، زمان��ی نمایان 
می   ش��ود که حجم پایه   ی محاسبه ش��ده در نوبت   های 
مختل��ف با ه��م تفاوت   های معنی   داری داش��ته باش��د. 
ب��ه همی��ن دلیل ارقام به دس��ت آمده در تم��ام مراحل 

22. Air Pockets

واس��نجی باید به نحو قاعده مندی ثبت گردد. حال اگر 
از نح��وه   ی قرائ��ت و ثبت ارقام مطمئن باش��یم، نتایج 
مش��کوك به دس��ت آمده ب��ه دلیل یك یا چن��د مورد از 

ضعف   های زیر خواهد بود:
1. وجود هوا در مسیر سامانه   ی آزمایش؛

2. بی ثباتی دما و فشار در طول آزمایش؛
قرائ��ت ش��ده در می��زان آب در ظ��روف  3. خط��ای 

استاندارد؛
4. خطا در اندازه گیری دما یا فشار؛

5. خطای محاسبات؛
6. وجود نقص در عایق شیرها؛

7. آس��یب دیدگ��ی، تغییر اندازه و یا تغییر ش��کل دادن 
توپك؛

8. آسیب دیدگی یا وجود نشتی در پیستون؛
9. آلودگی جداره   ی ظروف استاندارد؛

10 ایراد فنی در آشکارسازها )مثاًل تأخیر در عمل قطع 
و وصل(؛

11. آسیب دیدگی جداره   ی ظروف استاندارد؛
12. نامرغوب بودن جنس توپك.

 8.1.7.10. نکات عملیاتی در فرآیند 
آب   رانی

1. نحوه   ی خواندن حجم واقعی در یک ظرف استاندارد 
بس��یار مهم است. هر ظرف استاندارد دارای یک حجم 
پایه اس��ت، ولی در حین آزمایش ممکن اس��ت میزان 
آب ریخته ش��ده در ظرف کمتر یا بیش  تر از این میزان 
باش��د. میزان کس��ری یا اضاف��ی آب از روی صفحه   ی 

مدرج ظرف قابل تشخیص است؛
2. ش��یوه   ی صحیح قرائ��ت س��طح آب در گلوگاه یک 
ظرف استاندارد، عمود بودن چشم بر صفحه   ی مقیاس 
شیش��ه ای و تطبیق دادن س��طح آب با یکی از خطوط 
صفح��ه   ی مدرج اس��ت]5[. محاس��به ی حج��م واقعی 
ه��ر مخزن نی��ز به هم��ان روش گفته ش��ده در بخش 
معرفی ظروف اس��تاندارد و با احتس��اب حجم اضافه یا 
کمبود حج��م آن خواهد بود. هنگام قرائت س��طح آب 
نباید فراموش ش��ود که س��طح آب در ظرف شیشه ای 
به صورت مقعر دیده می شود )لبه   های  کناری سطح آب 
نسبت جداره شیشه کمی باالتر از سطح واقعی آب قرار 
می گیرد( از این رو س��طح واقعی آب که در محاس��بات 

قابل استناد است، زیر این دو لبه خواهد بود؛
4. اگ��ر در حین عملیات یکی از ظرف   ها س��رریز ش��ود 
)ولو چن��د قطره( کل عملیات در هر مقطعی که باش��د 

مردود است؛
ابت��کار عمل آزمایش گ��ر در چین��ش و ترتیب پرکردن 
ظرف   های استاندارد مهم است، با داشتن حجم پایه ی 
تقریبی می   ت��وان ظرف اس��تاندارد بزرگ   تر را به   عنوان 
آخری��ن ظ��رف در نظر گرف��ت. دلیل این ام��ر بزرگ  تر 
بودن ظرفی��ت گلوگاه ظرف   های اس��تاندارد با ظرفیت 

باالتر است؛
5. چنان   چ��ه در حی��ن عملی��ات واس��نجی مجب��ور به 
اس��تفاده   ی مکرر از یک ظرف باش��یم، زمان تخلیه   ی 
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کام��ل ظرف م��ورد نظر در تم��ام مراحل اس��تفاده باید 
یکسان و مساوی باشد. در این حالت آن   چه مهم است 
مدت زمان مهلت داده ش��ده به مخ��زن برای چکیدن 
قط��رات آب )به   منظ��ور آماده ش��دن برای اس��تفاده در 
نوبت بعدی( است که در هر مرحله   ی تخلیه این زمان 

باید یکسان باشد؛
6. در محاس��به ی حج��م پای��ه در دو آزمای��ش متوالی 
رف��ت، ضریب تکراپذیری باید 0.020% یا بهتر باش��د. 
رعای��ت همی��ن ضابط��ه در دور برگش��ت نی��ز الزامی 

است]6[23؛
7. هنگام محاس��به ی حج��م پایه در س��ه دور کامل24 
متوال��ی، ضری��ب تکرارپذی��ری بای��د 0.020% یا بهتر 

باشد؛
8. میزان جریان سیال در هر دور رفت و برگشت از هر 

دور کامل باید یکسان باشد؛
9. بعد از پر ش��دن هر ظرف اس��تاندارد، بالفاصله باید 
دمای آن ظرف توس��ط دماس��نجی با دقت 0.1 درجه 
اندازه گی��ری ش��ود. هم زم��ان، بای��د دم��ای ورودی و 
خروجی صحت س��نج تح��ت آزمایش نی��ز اندازه گیری 

شود؛
نکت��ه  ی 1: در قرائ��ت دم��ا و فش��ار بای��د مطاب��ق ب��ا 
 API MPMS دستورالعمل های قید شده در استاندارد
4.9.2 عمل ش��ود. برای پرهیز از بروز خطای تغییرات 
دم��ا و تغییرات ناگهانی فش��ار می توانید قبل از مراجعه 
ب��ه اس��تاندارد مزبور، به بند 3 از توصیه های قید ش��ده 
در بخ��ش 5.1.7.10 )آب ران��ی در صحت س��نج های 
حجمی با ظرف اس��تاندارد پر ش��ونده از ب��اال( مراجعه 

نمایید.
نکت��ه  ی 2: دمای هر ک��دام از ظرف   ها هم چنین دمای 
ورودی و خروجی صحت سنج در تمام مراحل می   تواند 
بر چگالی آب در مقطع زمانی مربوطه و به دنبال آن بر 
نتیجه ی آزمایش تأثیر منفی بگذارد. به بیانی اختالف 
احتمالی دما بین ظرف و صحت سنج باید در محاسبات 
تمام مراحل در نظر گرفته ش��ود. به   این   منظور می   توان 
به جدول   های موجود در استانداردهای API فصل 11 
بخش   های 2.3 و M.2.3 مراجعه نمود. در این جا یک 
عامل دیگر به نام CTDW 25  تعریف می ش��ود که برابر 

است با نسبت دمای ظرف   ها و صحت سنج:

)CTDW = CTLMeasure)Can( / CTL)Prover

ب��رای واس��نجی مس��تقیم یک صحت س��نج ب��ا حجم 
پای��ه ی نس��بتًا ب��اال )مث��اًل ب��ا حجم��ی بیش��تر از 20 
بشکه( به هیچ عنوان اس��تفاده از ظرف   های استاندارد 
کوچ��ک توصی��ه نمی   گ��ردد. مهم تری��ن دلی��ل ال��زام 
 ب��ه پ��ر و خالی ک��ردن متوالی ای��ن ظرف   ه��ا و امکان 
ریخت   وپاش آب بوده که در نهایت میزان عدم قطعیت 
افزایش و درس��تی آزمایش ها کاه��ش خواهد یافت. از 

23. پاراگراف 12.1.4
24. Round Trip
25. Correction for effect of Temperature on Density 
of Water

این رو به اجبار باید از ظرف   های با حجم باالتر استفاده 
شود. یکی از کاربردهای عمده   ی ظرف   های استاندارد 
ثاب��ت با حجم باال که در مناط��ق عملیاتی و به   ویژه در 
پایانه   ها نصب هستند26 در آزمایش   های واسنجی این 

 گونه صحت سنج   ها خواهد بود؛
راه دیگر واس��نجی صحت س��نج با حجم ب��اال، روش 
Master Meter 4 Prover ب��ه عن��وان مبن��ا اس��ت. 
بدیه��ی اس��ت ک��ه مراحل اصول��ی صحت س��نجی به 
این   گون��ه بای��د رعای��ت ش��ود ک��ه: ابتدا حج��م پایه ی 
صحت س��نج مبن��ا ب��ا روش آب رانی تعیین، س��پس با 
کم��ک آن MF دس��تگاه اندازه گی��ری مبنا مش��خص 
می  گردد. حال با داش��تن یک دستگاه اندازه گیری مبنا 
که عملیات واس��نجی و تعیی��ن MF نیز روی آن انجام 
شده است به راحتی می   توان عملیات واسنجی دستگاه 
API صحت س��نج با حجم باال را انجام داد )استاندارد
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نظ��ر  از    Master Meter 4 Prover ی��ادآوری: 
س��اختمان، عبارت اس��ت از یک دس��تگاه قابل حمل 
که روی یک ارابه مس��تقر بوده و به   راحتی می توان آن 
را جابه ج��ا کرد. بنابراین برای عملیات واس��نجی انواع 
مختلف صحت س��نج   ها دارای قابلیت های خوبی بوده 
و به   راحت��ی می توان آن   را به مناط��ق مختلف عملیاتی 
منتق��ل نم��ود. از اج��زای اصل��ی ای��ن دس��تگاه، یک 
دس��تگاه اندازه گیری با دقت، درس��تی، تکرارپذیری و 
خاصیت خطی بس��یار باال است که توانایی اندازه گیری 
جریان س��یال با میزان بس��یار پایین را نی��ز دارد. دوره  
های آزمایش و بازرس��ی دس��تگاه اندازه گی��ری مبنا با 
دیگ��ر دس��تگاه   ها متفاوت ب��وده و معموالً هر ش��ش 
 م��اه یک بار باید م��ورد بازنگری قرار گی��رد. از این  رو، 
دس��تگاه اندازه گیری مبنایی که معمواًل مورد اس��تفاده 
قرار می   گیرد از نوع توربینی یا PD است. عنصر دیگر، 
صحت س��نج مبنا اس��ت که در ظرفیت و ابعاد گوناگون 
س��اخته می ش��ود. بدیهی اس��ت ظرفیت اجزاء مختلف 

دستگاه با هم متناسب خواهد بود]2[.

9.1.7.10. شرح عملیات
 بع��د از این   ک��ه تم��ام مراح��ل مقدمات��ی اس��تقرار ت��ا 
راه   اندازی آزمایش��ی ش��بکه را با موفقیت انجام دادیم، 
حال آماده هس��تیم ت��ا آزمایش اصلی را ش��روع کنیم. 
قابل ذکر اس��ت در آزمایش اصل��ی آب   رانی نیز مراحل 
مقدمات��ی وی��ژه   ای هس��ت که گام   ب��ه   گام ای��ن مراحل 

توضیح داده می شود:
ارزیابی و مقایس��ه   ی مجدد حجم پایه ی صحت س��نج 
با ظرف   های اس��تاندارد پیش بینی   شده و بررسی مجدد 
نحوه   ی اس��تقرار ظرف   های اس��تاندارد ب��رای حصول 

اطمینان بیش  تر؛
اندازه گیری زمان عبور گوی بین دو آش��کار ساز با یک 
زمان  س��نج دقیق و مطمئن. این عمل که هنگام تثبیت 
سرعت سیال در صحت سنج انجام می   پذیرد بهره   بردار 
و ناظر عملیات را با ش��رایط عملیات آشنا کرده و وی را 

26. Field Standard Test Measure

برای تصمیم   گیری   های به موقع در حین عملیات آماده 
می   نماید؛

تغیی��ر جه��ت دادن ش��یر چهارراه��ه متناظر با ش��روع 
عملیات است. در این حالت گوی از محل استقرار خود 
خارج ش��ده و آشکار س��از آماده   ی نشان دادن موقعیت 
آن خواهد شد. هم چنین ش��یر مغناطیسی27 نیز منتظر 
فرمان تغییر وضعیت می باش��د. به محض مش��اهده ی 
گوی توس��ط آشکارس��از، فرم��ان تغییر وضعیت ش��یر 
مغناطیسی هم صادر خواهد شد. در شرایط فوق مسیر 

آب نیز به   طرف ظرف   های استاندارد هدایت می شود؛
نکته: آب تغذیه   ی صحت س��نج از طری��ق تلمبه28 و از 
مخ��زن ذخیره تامین می ش��ود، آب برگش��تی )قبل از 
این   که گوی با آشکارس��از تماس پیدا کند( نیز به همین 
مخ��زن ریخته می ش��ود. زمانی   که گ��وی در فاصله ی 
بین دو آشکارس��از حرک��ت می کند، بای��د آب خروجی 
 داخل ظرف   های اس��تاندارد ریخته شود. این وظیفه به 
عهده   ی شیرهای مغناطیسی است که از سامانه فرمان 

می   گیرد و با هدایت مسؤول عملیات است. 
بعد از پر ش��دن هر ظرف اس��تاندارد، ظ��رف بعدی در 
نوبت پر ش��دن قرار می   گیرد. بدیهی است قباًل ظروف 
با حجم متناس��ب انتخاب و اولویت پر ش��دن هر کدام 
مش��خص شده است. نکته   ی مهم این   که در هر مرحله 
بای��د میزان ش��دت جری��ان آب به خوبی کنترل ش��ود 
به طوری ک��ه وقت��ی س��طح آب در ظرف اس��تاندارد در 
ش��رف رسیدن به گلوگاه است سرعت آب کاهش یافته 

تا از سرریز شدن ظرف جلوگیری شود؛
در ه��ر مرحل��ه   ی پ��ر ک��ردن ظرف   ه��ای اس��تاندارد، 
بالفاصل��ه بع��د از حرک��ت ت��وپ و دریاف��ت آب در هر 
ظ��رف اس��تاندارد، دم��ا و فش��ار آب در صحت س��نج 
به ط��ور دقیق ثب��ت می ش��ود )در این ج��ا میانگین دما 
و فش��ار ورودی و خروج��ی صحت س��نج م��ورد نظ��ر 
اس��ت(. بع��د از پرش��دن ظرف   ه��ای اس��تاندارد تا خط 
آب  س��طح  آب،  کام��ل  س��کون  از  پ��س  و   مقی��اس 
به   دق��ت با خط مقیاس شیش��ه ای تطبیق داده ش��ده و 
ثب��ت می گ��ردد. در این   حالت، با اس��تفاده از دماس��نج 
جی��وه   ای بس��یار دقیق )با دقت 0.1 درج��ه( دمای آب 

داخل ظرف اندازه گیری و ثبت می شود. 
پس به تعداد ظرف   هایی ک��ه پر می کنیم حجم ظرف، 
دم��ای ظ��رف، دم��ای میانگین صحت س��نج و فش��ار 

میانگین صحت سنج ثبت خواهیم نمود؛
ب��ا  مطاب��ق  بای��د  فش��ار  و  دم��ا  قرائ��ت  در  نکت��ه: 
 API MPMS دستورالعمل های قید شده در استاندارد
4.9.2 عمل ش��ود. برای پرهیز از بروز خطای تغییرات 
دم��ا و تغییرات ناگهانی فش��ار می توانید قبل از مراجعه 
ب��ه اس��تاندارد مزبور، به بند 3 از توصیه های قید ش��ده 
در بخ��ش 5.1.7.10 )آب ران��ی در صحت س��نج های 
حجمی با ظرف اس��تاندارد پر ش��ونده از ب��اال( مراجعه 

نمایید.
در ه��ر مرحل��ه از آزمایش که متضم��ن دریافت آب به 
می��زان حج��م متناس��ب ب��ا حجم بی��ن دو آشکارس��از 
27. Solenoid Valve
28. Pump
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خواه��د ب��ود )حجم پای��ه ی صحت س��نج( مراحل باال 
 انج��ام و اطالع��ات مربوط��ه ثب��ت می   گ��ردد. بع��د از 
آب   گی��ری آخرین ظرف و عبور گ��وی از مقابل دومین 
آشکارساز ش��یرهای مغناطیس��ی تغییر وضعیت داده، 
گوی در محل اس��تقرار خود قرار می   گیرد ولی چرخش 

آب در صحت سنج ادامه خواهد داشت؛
رعای��ت »ن��کات عملیاتی آب   ران��ی« که قبل از »ش��رح 
عملی��ات« به آن پرداخته ش��د ب��رای نتیجه   گیری بهتر 

الزامی است؛
منظ��ور از حج��م پای��ه در صحت س��نج   های لول��ه   ای 
دوجهت��ه، مجم��وع حجم مای��ع بین دو آشکارس��از در 
مس��یر رف��ت و برگش��ت اس��ت. بنابراین ضم��ن توجه 
ب��ه موضوع ف��وق، متذکر می ش��ود عملیات برگش��ت 
واس��نجی نیز به روش یاد شده پی گیری خواهد شد. در 
دور برگش��ت، ترتیب آب   گیری دقیق��ًا به همان ترتیب 

دور رفت خواهد بود.
اطالعات��ی ک��ه ت��ا این ج��ا به   دس��ت آورده   ایم ی��ا قابل 

محاسبه است را به   این   گونه دسته   بندی می   کنیم:
.ظرف   ه��ای اس��تانداردی ک��ه اس��تفاده کردی��م را در 
جدول مربوطه ثبت می   کنیم )از نظر حجم اس��تاندارد و 

تعداد دفعات هریک از ظرف   های استفاده شده(؛
م��درج  صفحه ��ی  روی  از  آم��ده  به   دس��ت  .ارق��ام 
 گل��وگاه ظرف   ه��ا )که حج��م واقعی هر ظ��رف را به ما 

می   دهد(؛
.دم��ای آب در ظرف   های اس��تاندارد در ه��ر مرحله از 

آب   گیری ظرف   ها؛

.دمای آب در صحت س��نج در ه��ر مرحله از آب   گیری 
ظرف   ها؛

.فش��ار آب در صحت س��نج در هر مرحله از آب   گیری 
ظرف   ها؛

اطالعات و ارقام اختصاصی صحت س��نج که از مدارک 
.آن قابل استخراج است، از جمله:

.جنس قطعات صحت سنج؛
.ضریب انبساط حرارتی ظرف   ها و صحت سنج در اثر 

دما؛
کشش لوله   ی صحت سنج در اثر فشار.

ضریب   های تصحیح زیر هم قابل محاسبه است:
در  آب  انبس��اط حرارت��ی  تأثی��ر  .ضری��ب تصحی��ح 

صحت سنج و ظرف استاندارد؛
 .ضری��ب تصحی��ح تأثی��ر انبس��اط حرارت��ی بر جنس 

بدنه   ی صحت سنج و ظرف استاندارد؛
در  آب  تراکم   پذی��ری  قابلی��ت  تصحی��ح  .ضری��ب 

صحت سنج؛
.ضریب تصحیح کش��ش و تغییر ش��کل نامحس��وس 

صحت سنج؛
.ضری��ب تصحیح تأثیر دما بر فلز بدنه صحت س��نج و 

ظرف استاندارد.
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