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مقايسه ی جريان سنج های 
توربينی و فراصوتی

پژمان قضایی پورامینی

عضوکمیته استانداردهای ابزار دقیق

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

واژه های کلیدی:
اندازه گیری جریان سیال

جریان سنج فراصوتی
جریان سنج توربینی

نگـــــارش

ــم و کاربرد  ــرفت عل ــق با پیش ــته مطاب ــال های گذش طی س
ــان )Flow( در  ــث اندازه گیری میزان جری ــت بح آن در صنع
ـــرفت  ــت خوش تـحول و پیش ــت و گاز دس ــای نف فـرآینده
بسـیارگردیده است. تنوع ادوات اندازه گیری میزان جریان، به 
ــی از مبانی و  ــناخت کاف ــت که در صورت عدم ش گونه ای اس
محدودیت های آن ها قطعاً فرد را در انتخاب، دچار سر درگمی 

و یا اشتباهات غیر قابل جبران خواهد نمود.
ــنایي با جریان سنج های توربینی  هدف از تدوین این مقاله آش
و فراصوتی، مزایا، معایب و محدودیت های استفاده از آن ها و تا 

حد امکان مقایسه این نوع جریان سنج ها می باشد.
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  مقايسه جريان سنج ...

1.جريان سنج های توربینی1 
پیش از توسعه  ی استفاده جریان سنج های توربینی 
ــاال بودن دقت و  ــت و گاز، به دلیل ب ــع نف در صنای
ــنجش آن ها، این جریان  قابل اعتماد بودن نتایج س
ــنج ها به صورت وسیعی در صنایع هوا فضا مورد  س
ــتفاده قرار داشته اسـت. به دالیـل ذکـر شـده،  اس
ــال تـدویـن  ــادی بـه دنـب ـــال 1970 مـی در س
ــان  جری از  ـــتفاده  اس   API-2534 ــتاندارد  اس
سنج های توربینی در صنایع نفـت و گاز رواج پیـدا 
ــتفاده به جهت اندازه گیری میزان جریان  کـرد. اس
ــگاه های نفت و گاز،  سیال به قصد فروش2، پاالیش
ــتی های نفتی، بارگیری  خطوط لوله، بارگیری کش
ــت و ... از جمله  ــل نف ــین های حم ــه ماش و تخلی

کاربردهای این نوع جریان سنج ها می باشد.

1.1 مبانی عملکرد
جـریان سنج های توربینی از نظر ساختاری متشکل 
ــش مکانیکی )ثابت و دوار( و الکتـرونیکی  از دو بخ
ــنـد، که بـه کمـک بخشش های اشاره شده  می باش
دبی حجمی سیال3 قابل اندازه گیری خواهـد بـود. 
دبـی حجـمی از طـریق اندازه گیری سرعت خطی 
سیال در حین عبور از جریان سنج توربینی با سطح 
ــبه می گردد. در هنگام عبور  مقطع مشخص محاس
ــیال از جریان سنج توربینی، سرعت خطی سیال  س
به سرعت زاویه ای )RPM( بخش های دوار )پروانه 
و شفت مربوط به آن( جریان سنج تبدیل می گردد. 
ــرعت  ــر این فرآیند، س ــاس قوانین حاکم ب ــر اس ب
ــب با  ــود آمده در بخش دوار، متناس ــه ای بوج زاوی
ــد و با توجه به این که  ــرعت خطی سیال می باش س
سرعت خطی سیال در عبور از جریان سنج با سطح 
مقطع مشخص متناسب با دبی حجمی سیال است 
ــرعت زاویه ای بوجود  ــوان نتیجه گرفت که س می ت
ــب با دبی حجمی  ــش دوار نیز متناس آمده در بخ

سیال می باشد.

2.1. ساختمان داخلی
ــاختمان  ــد، س همان طور که پیش از این عنوان ش
ــکل از دو بخش  ــنج های توربینی متش ــان س جری
ــد. بخش مکانیکی  ــی و الکترونیکی می باش مکانیک
ــه دو عدد  ــکل که ب ــتوانه ای ش از یک محفظه اس
ــکیل گردیده که درون این  ــده، تش فلنج متصل ش
ــک پروانه  ی دوار4 مـجهـز  ــتوانه ای به ی محفظه اس
است و بخـش الکـترونـیکی  مشـتمل بـر یـک یا 
ــگر5 به جهت اندازه گیری سرعت زاویه ای  چند حس
ــیـال از درون جـریان  ــد. عبـور س پروانـه مـی باش
ــه گردیده  ــر به چرخش پروان ــنج تـوربینی منج س
ــگر یا که نتیجه این چرخش، تولید پالس در حـس

1. Turbine flow meters
2. Custody transfer metering
3. Volumetric flow meter
4. Turbine
5. Pickup Coil

خواهـد بـود. هر پالس تولید شده در حسگر بیانگر 
ــخص از سیال عبوری است که جمع  یک حجم مش
ــده در یک زمان مشخص حجم  پالس  های ایجاد ش

سیال عبوری را نشان خواهد داد. )شکل 1(

3.1. مزايا و معايب
ـــاختاری، قدمت نسبتا طوالنی کاربرد  به دالیل س
ــنایي  ــی در صنعت، آش ــنج های توربین ــان س جری
ــط آن و دارا  ــازوکار اندازه گیری توس ــا س ــل ب کام
ــتـانداردهای بین المللی معتبر، با صراحت  بودن اس
ــط  ــری دبی توس ــت اندازه گی ــت دق ــوان گف می ت
ــابه  ــه با ادوات مش ــنج ها در مقایس ــن جریان س ای
ــازنده ها  ــد. مضاف بر آن فراوانی س بی نظیر می باش
ــه دقت باال  ــب آن با توجه ب ــبتاً مناس و قیمت نس
ــن ادوات را  ــتفاده کنندگان ای ــری، اس در اندازه گی
ــتا  به انتخاب آن ها ترغیب می نماید. در همین راس
ــت و همچنین  ــن دق ــای تعیی ــناخت پارامتره ش

کمیت های موثر در آن ها الزم و ضروری است. 
پارامترها و مشخصه های اساسی که در تعیین دقـت 
جـریان سنج های توربینی بسیار مهم و حائز اهمیت 
می باشند عبارتند از صحت6 )که از طریق دو پارامتر 
خطی بودن7 و تکرارپذیری8 قابل تعریف و محاسبه 
می باشد(، افت فشار9 تفکیک پذیری10، قابلیت تغییر 
گستره  ی اندازه گیری11 و مواردی از این دست؛ لذا 
ـــرایط فـرآینـدی  ــر در ش ــده و یا تغـیی هر پـدی
ــن پـارامـترها گردد،  ــه منــجر به تـأثیر در ایــ ک

6. Accuracy
7. Linearinty
8. Reapeatability
9. Pressure Loss
10. Resolution
11. Rengability

ــط جریان سنج های  دقت در اندازه گیری دبی توس
ــازد. کمیت هایی از  ــی را متأثر از خود می س توربین
 )S.G( قبیل دما، فشار گران روی12، وزن مخصوص
ــتند  ــیال از جمله عواملی هس ــوب گذاری س و رس
ــنج های توربینی  که در دقت اندازه گیری جریان س
بسیار موثرند. حذف اثر نامطلوب کمیت های عنوان 
ــنج ها از  ــده در دقت اندازه گیری این جریان س ش
ــت که همواره مورد توجه و مد نظر  ــکاتی اس مش
بوده است. از بین کمیت های مذکور سازوکار تأثیر 
ــوب گذاری سیال به گونه ای است  گران روی و رس
ــنج توربینی  ــذف اثر آن ها در دقت جریان س که ح
بسیار دشوار بوده و به سادگی امکان پذیر نمی باشد. 
ــنج های توربینی  با توجه به کاربرد فراوان جریان س
ــازنده های این  به خصوص در صنایع نفت و گاز، س
ــزون کاربرد آن ها  ــد روز اف ــرای حفظ رون ادوات ب
ــنج  ــاخت یک نوع جریان س در صنعت، اقدام به س
ــکل خاص پروانه  ــی نموده اند که به دلیل ش توربین
ــوب گران روی،  ــرات نامطل ــی آن حلزونی اث توربین
ـــیال و گاهی تغـییـرات فشـار،  ــوب گذاری س رس
ــنج های توربینی معمولـی13 تـا  نسبت به جریان س
ــکل 2(.  ـــت )ش حـد زیـادی حـذف گردیـده اس
ـــوم بـه جریان سنج  ـــنج ها مـوس ایـن جریان س
توربینی حلزونی14 )شکل 3( می باشـند. اگــر چـه 
ــنـجـ ها  ــاخت و عـرضه  ی ایـن نــوع جـریان س س
ــــت صـورت پـذیـرفتـه امـا بـه  چنـد سـالی اس
ــری اندک15 که در  ـــکاتی تکفیک  پذی دلـیل مـش

12. Viscosity
13. Rim Type
14. Helical Turbine Meter
15. Low Pulse Resolution

ــی و  اجزای  ــاختمان داخل ــکل 1 . س ش
جریان سنج های توربینی
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  مقايسه جريان سنج ...

ــته، کاربرد  عملیات آزمون دقت16  آن ها وجود داش
این نوع جریان سنج ها توسعه  ی زیادی نیافته است. 
 API ــتاندارد اخیرا با توجه به اصاحاتی که در اس
صورت پذیرفته و پیشرفت هـایی که در روش هـای 
ــات آزمون دقت  ــبات و همچنین در عمـلی محاس
 Pulse Interpolation ــد  )تأیی ــده  ــام ش انج
ــنج های توربینی  Technique(، کاربرد جریان س

حلزونی نیز افزایش سریعی را تجربه کرده است.

جريان سنج های فراصوتی17 
ــتـفاده از امواج  ــخصـی بـرای اس ــه  ی مش تاریخچ
ــیاالت  ــری میزان جریان س ــی در اندازه گی فراصوت
ــع، دهه ی  ــی از مراجـ ــت. در برخ ــت نیس در دس
ــه  ی آغاز  ــه عنـوان دهـ ــادی )1980( ب 80 مـی
ــنج های فراصوتی،  ــتفاده ی صنعتی از جریان س اس
ــتانداردهای بین المللی  که به دلیل عدم تدوین اس
ــده  ــیار محدود بوده، عنوان ش معتبر به صورت بس

است.
ــلم است کاربرد جریان سنج های  اما آن چه که مس
ــه  ی اخیر  ــی در ده ــاس صنعت ــی در مقی فراصوت
ــتفاده از این نوع  ــد روز افزونی داشته است. اس رش
ــنج ها در کشورهای اروپایی دارای قدمت  جریان س
ــرکت های  ــن دلیل ش ــوده و به همی ــری ب بیش ت
ــن نوع جریان  ــازنده  ی متنوعی در اروپا برای ای س
ــنج ها وجود دارد. جریان سنج فراصـوتی ضـمن  س
ــتانداردهای مختلف  ــد اس ـــتن مـجوز و تأیی داش
ــازنده  ــرکت های س ــا فعالیت و اصرار ش اروپایي ب
 API ــتاندارد ــق به اخذ مجوز و تایید اس آن، موف
ــده  ــتاندارد API تدوین ش ــت. اس نیز گردیده اس
ــخصه  ی ــماره مش ــنج ها با ش ــرای این جریان س  ب
Measu )API MPMS 5.8 )2004( با عنوان -
ment of Liquid Hydrocarbons by Ul-

ــترس استفاده  trasonic Flow Meters در دس
ــایان ذکر است که استاندارد  کنندگان می باشد. ش
ــدازه گیری میزان  ــده صرفاً مربوط به ان ــاره ش اش
ــه یک نوع خاص  ــان مایعات بوده و مختص ب جری
 Transit Time ــنج ها با عنوان از این جریان س
ــمت های  ــوص مبانی آن در قس ــت که در خص اس
ــنج های  ــود. جریان س ــح داده می ش ــدی توضی بع
ــتفاده به  ــی همانند انواع توربینی، قابل اس فراصوت
ــان به قصد فروش،  ــت اندازه گیری میزان جری جه
ــنج  ــت و گاز به عنوان جریان س ــگاه های نف پاالیش
ــتی های  درون فرآیندی، خطوط لوله، بارگیری کش
ــین های حمل نفت و  نفتی، بارگیری و تخلیه ماش

... می باشند.

1.2. مبانی عملکرد
ــنج فراصوتی که به دلیل  تا کنون دو نوع جریان س
ــواج فراصوت برای  ــتفاده از ام ــاوت در روش اس تف

16. Proving
17. Ultrasonic flow meters

ــند،  ــل افتراق از هم می باش ــری دبی قاب اندازه گی
ساخته شده و مورد استفاده قرار گرفته است. 

1.جریانسنج های مبتنی بر پدیده  ی داپلر یا اختاف 
فرکانسی18 

ــنج های  مبتنی بر روش زمان عبور یا  2.جریان س
اختاف زمانی19 

ــواج فراصـوت )امواج  ــر دو روش به کمک ام در ه
ــس )20Khz<(، از طـریق یک یـا چند  با فـرکان
ــال و دریافت کننـده  ی امواج، سرعـت  جفت  ارس
سیـال عبـوری از جریان سنج تعـیین می گردد. با 
توجه به این که سرعت سیال در عبور از جریان سنج 
ــب با دبی سیال  ــخص، متناس ــطح مقطع مش با س
ــت با لحاظ نمودن ضرایب و تصحیح هـای الزم  اس

دبی سـیال تعیین خواهد شد. )شکل 4(
ــان می دهد که رشد  ــی های به عمل آمده نش بررس
استفاده از جریان سنج زمان عبور به مـراتب بیش تر 
ــر آن با توجـه ایـن که  ــت. مضاف ب از نوع داپلر اس
نوع زمان عبور دارای تأیید استـاندارد بیـن المـللی 
ــد، از این رو به  ــه صـورت مدون نیز می باش API ب
ــاختار داخلی این نوع اکتفا می گردد. اگر  ــرح س ش
ــاره  ــاختاری زیادی برای دو نوع اش چه اختاف س
ــت. جریان سنج های فراصوتی  شده قابل بیان نیس
زمان عبور شامل یک یا چند جفت ارسال کننده  ی 
ــت کـه همـزمان بـه عنوان  امواج )ترنسدیوسر اس
ــتفاده می گردد. امواج  دریافت کننده امواج نیـز اس
ــر اول  ــخصی از ترنسدیوس فراصوتی با زاویه  ی مش
ــال و توسط ترنسدیوسر دوم، که در این حالت  ارس
حکم گیرنده را دارد، دریافت می گردد. به دنبال آن 
ــط ترنسدیوسر دوم انجام و امواج  همین عمل توس
ارسالی از آن در ترنسدیوسر اول، که در این حالت 
ــکل 4،  ــم گیرنده را دارد، دریافت می گردد )ش حک
ــت امواج در دوحالت،  چپ(. اختاف بین زمان رف
ــیال عبوری از جریان سنج  ــرعت س ــب با س متناس

می باشد.
18. Doppler flow meter
19. Transit time meter

با توجه به مشخص بودن سطح مقطع عبور سیال، 
ــده می توان  حجم  ــبه ش ــرعت محاس به کمک س
ــنج را محاسبه نمود. محاسبات  عبوری از جریان س
ــه  ی الکترونیکی که  ــده در یک مجموع ــاره ش اش
ــد،  به طور معمول مجهز به یک ریزپردازنده می باش
ــود. به دلیل سادگـی سـاختاری، ایـن  انجام می  ش
ــی و گیره  ای20  ــنج ها به دو صورت فلنج جریان س

)شکل 5( در دسترس می باشند.

3.2. مزايا و معايب
ــتگی به  ــاال در اندازه گیری دبی، عدم وابس ــت ب دق
تغییرات گران روی سیال، عدم ایجاد مانع در مسیر 
جریان، افت فشار بسیار پایین، نداشتن اجزای دوار 
ــیار کم  ــاز به تعمیرات عملیاتی بس ــه نی و در نتیج
ــیون ادواری بسیار کم از جـمله  و نیاز به کالیبراس
ــد. مضاف بر  ـــنج ها می باش مـزایای این جـریان س
ــتفاده از جریان سنج هایي با چند  آن در صورت اس
ــر )شکل 6(، ضمن ایجـاد امـکان  جفت ترنسدیوس
ــن پـروفـایل جریان در خطوط لوله، می توان  تعـیی
باال بودن قابلیت اعتماد به نتایج اندازه گیری دبی را 

نیز به مزایای اشاره شده اضافه نمود.
ــی که در تعیین  ـــخصه های اساس پارامـترها و مش
ــم و حایز  ــیار مه ــنج ها بس ــت این جـریان س دقـ
ــابه جریان سنج های  اهمـیت می باشند تقریباً مش
توربینی است. به همین دلیل مقایسه  ی این جریان 
سنج ها با انواع توربینی بر مبنای پارامترهای اشاره 
ــده، بسیار آسان است. با مـرور این پـارامتـرها و  ش
ــخصه ها، اگـر چه دشواری و حساسیت بسیار  مـش
باالی تنظیم ترنسدیوسرها در هنـگام نصب اولیـه 
ــرات و همـچنین تـفـاوت در  ــد از هر تعـمیـ و بع
عملیات آزمون دقت جریان سنج هاي فراصوتي در 
ــنج هاي توربیني )که امکانات  ــه با جریان س مقایس
ــنج ها الزام  ــراي این نوع جریان س ــري را  ب بیش ت
ــنج ها  ــکات این جریان س مي نماید( از جمله مش

20. Clamp On

شکل 3. مقطع جریان سنج حلزونیشکل 2. مقایسه  ی پروانه  ی جریان سنج های توربـینی 

شکل 4. جریان سنج های فراصوتی، راست: داپلر، چپ: زمان عبور
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ــوب می گردند، اما به طور کلی می توان نتیجه  محس
ــنج های  ــی برای جریان س ــت، معایب بنیادی گرف

فراصوتی متصور نمی باشد.
  

 

نتیجه گیری
با مرور مجدد مطالب ارایه شده در خـصوص جریان 
ــنج های توربینی حلزونی و فراصوتی زمان عبور،  س
از دیـدگاه فنی با صراحت نمی توان گفت کدام یک 
ــیار  ــعه  ی بس بر دیگری ارجحیت دارد . البته توس
ــریع استفـاده از جریان سنج های فراصوتی را در  س
ــت نباید فراموش نمود. این مـطلب با مراجعه  صنع
به جدول 1 کـه مقایسـه  ی فنـی بیـن ایـن جریان 
ــان می دهد، قابل نتیجه گیری است.  ــنج ها را نش س
ــت که اعداد ارایه شده در جدول 1  شایان ذکر اس
ــرایط  مختلف می توانند  اعداد مطلق نبوده و در ش
ــی پارامترها که  ــد. مضاف بر آن برخ ــاوت باش متف
ــرار دارند یا به  ــت در درجه  ی دوم ق ــر اهمی از نظ
ــخصات فنی  عبارت دیگر با تغییرات جزیي در مش
ــنج دیگر محدودیت محسوب نمی شوند،  جریان س
ــه  ی جـدول مذکور مد نظر قرار نگرفته اند.  در تهـی
برخی از این اعداد تابع سیال و ابعاد جریان سنج نیز 
می باشند، بنابراین هدف از ارایه  ی اعداد مندرج در 
ــه پارامترهای جانبی، صرفا  جدول 1 بدون توجه ب
ــت.  ــکل کلی بوده اس ــه به ش ارایه  ی مبنای مقایس
ــرایط خاص، با عنایت به هدف  ــت در ش بدیهی اس
سنجش میزان جریان از نظر میزان دقت و اهمیت 
آن، مقایسه  ی اعداد واقعی نتایج ارزشمندتری را به 

دنبال خواهد داشت. 
ــه که در  ــده، آن چ ــت به مطالب گفته ش ــا عنـای ب
انتخاب هر کدام از جریان سنج های اشـاره تعـیین 
کننده می باشد، بحث اقتصادی است. در اقتصاد هر 
ــور کلی هزینه های مرتبط را می توان به  طرح به ط
ــت و هزینه های جاری )در  ــش هزینه ای ثاب دو بخ
ــیم نمود.  ــوص هزینه های عملیاتی( تقس این خص
ــزات، نصب،  ــد تجهی ــای خری ــه  ی هزینه ه مقایس

  مقايسه جريان سنج ...

شکل 5 : جریان سنج های فراصوتی فلنجی و گره ای 

گران روی افت فشار تکرارپذیری خطی بودن نوع اندازه گیری

500Cst از 1/0تا خیلی کم ± 0.02% ± 0.15% جریان سنج فراصوتی

75Cst از 0/6تا کم ± 0.02% ± 0.15% جریان سنج توربینی

جریان سنج های فراصوتی با 2 شعاع ارسال

ــنج های فراصوتی با  جریان س
5 شعاع ارسال

شکل 6 : جریان سنج های فراصوتی دارای چند شعاع ارسال امواج فراصوت

ــاله( جریان  ــل ده س ــری )حداق ــدازی و راهب راه ان
ــنج های  ــی حلزونی با جریان س ــنج های توربین س
ــرایطی که انتخاب یکی  فراصوتی زمان عبور، در ش
ــوار است معیار  از ادوات مذکور از دیدگاه فنی دش
مناسبی برای انتخاب صحیح جریان سنج مورد نیاز 
خواهد بود. با توجه به این که در این مقایسه فرض 
ــاز تقریباً با  ــتگاه های مورد نی ــت که دس بر این اس
ــک کیفیت خواهند بود، با تقریب خوبی به جهت  ی

جدول 1 . مقایسه  ی جریان سنج های توربینی و فراصوتی

ساده نمودن، می توان در این مقایسه از هزینه های 
ــه  ی  ــری نیز صرف نظر نمود و صرفاً با مقایس راهب
هزینه های خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات مورد 
ـــایان ذکـر  ــب را انجـام داد. ش نیاز، انتخاب مناس
ــودن هزینه های  ــه در اختیار نب ـــت با تـوجه ب اس
اشاره شده برای جریان سنج های مورد بحث امکان 
مقایسه  ی آن ها از نظر اقتصادی در این مقاله میسر 

نگردید.


