
91
داد 

 مر
 / 1

34
ى 

يـاپ
 / پ

ه 4
مار

شـ
 /1

ل5
سـا

33

مهندس محمدحسن موحدى
اداره تحقيقات و استانداردهاى

(IPS) نفت 
movahed61@gmail.com

قسمت دوازدهم (ادامه) واژه هاى كليدى:
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واسنجى صحت سنج 
شيوه هاى صحت سنجى
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صحت  سنج، عمليات صحت سنجى، واسنجى يك صحت سنج

ــما ره ى قبلى ماهنامه و در قسمت يازدهم  در ش
ــتفاده از  ــنايى با دليل اس اين مبحث، ضمن آش
صحت سنج، در مبحث «عمليات صحت سنجى» 
ــديم.  ــنا ش ــنجى» آش ــيوه هاى صحت س با «ش
ــامل دو روش كلى  ــيوه هاى صحت سنجى ش ش
ــنج هاى  صحت س و  ــى  حجم ــنج هاى  صحت س
ــين هم چنين  ــمت پيش ــود. در قس وزنى مى ش
مجموعه اى از تعاريف مفيد كه در اين راستا مفيد 
و مورد استقاده است ارايه شدند. در تقسيم بندى 
انجام شده دو نوع صحت سنج حجمى يك جهته 
ــات مقدماتى در  ــى و توضيح ــه معرف و دو جهت
ــنج هاى دو جهته داده شد. در  خصوص صحت س
ادامه ى بحث، به تشريح اين گونه صحت سنج ها و 

محاسبات مربوطه خواهيم پرداخت.

اسكله ى بارگيرى جزيره ى خارك

لد
ـــ

ـــ
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4.1.5.10. عمليات و مراحل آماده  سازى 
صحت سنجى در صحت سنج   هاى لوله اى

ــر داليل زيادى ضريب  ــد بنا ب پيش از اين بيان ش
ــان براى  ــتگاه اندازه گيرى جري ــك دس تصحيح ي
ــد و ما ملزم به انجام  ــه نمى  تواند معتبر باش هميش
ــب جديد  ــتخراج ضري ــاى مجدد و اس ــش   ه آزماي
ــزم به تكرار  ــه داليلى كه ما را مل ــتيم. از جمل هس
ــرايط  ــنجى مى   نمايد تغيير در ش عمليات صحت س
ــار، چگالى، ميزان جريان و  فرآيندى مانند دما، فش
گران   روي سيال، تغيير نوع محصول، عمر دستگاه، 
ــيارى  ــازنده، توافقات با خريدار و بس توصيه هاى س
ــه اقدام به  ــد. به هر دليلى ك ــل ديگر مى باش عوام
ــتگاه اندازه گيرى جريان الزام   آور  صحت سنجى دس
ــد، مراحل زير گام   به   گام براى آماده   سازى  شده باش

اين عمليات انجام مى شود:
ــاده   ى كار كنيم.  ــامانه را از هر لحاظ آم 1. بايد س
ــنج به  ــازى اتصاالت صحت س اولين اقدام، آماده   س
ــامانه   ى تحت آزمايش است كه با باز  ــتگاه يا س دس
ــيرهاى مورد لزوم سامانه آماده   ى  و بسته كردن ش
ــكل 10 .5). در هر مرحله  ــد (ش فعاليت خواهد ش
ــنج،  ــتگاه با صحت س ــنجى، تنها يك دس صحت س
ــن مرحله،  ــدى در اي ــدام بع ــود. اق ــرى مى ش س
ــتى در اتصاالت و  ــدم نش ــان از ع ــول اطمين حص
به   ويژه شيرهاى مجموعه   ى فوق است؛ به طورى كه 
ــتگاه اندازه گيرى از  ــد از عبور از دس ــام مايع بع تم
ــك قطره نيز به  ــنج عبور نمايد و حتى ي صحت س

مسيرهاى احتمالى ديگر هدايت نشود.
ــنج قابل حمل استفاده  نكته: چنان چه از صحت س
مى شود، بايد اتصاالت به   گونه اى باشد كه سيال پس 
از عبور از دستگاه اندازه گيرى به طور كامل و بدون 
ــيرهاى  ــتى يا انحراف به مس (حتى) يك قطره نش
ديگر از صحت سنج عبور كند تا در نهايت نتيجه ى 

مطلوب حاصل شود.
ــدت  ــان حاصل كنيم كه ميزان ش ــد اطمين 2. باي
جريان سيال در طول عمليات صحت سنجى ثابت و 
ــتگاه اندازه گيرى است. چون  در محدوده ى كار دس
ــتگاه و ميزان جريان قابل اندازه گيرى  اندازه   ى1 دس
ــتگاه هايى كه با يك صحت سنج مقايسه  توسط دس
ــوند الزاماً به يك ميزان نيست، از  و آزمايش مى   ش
طرف گروه صحت سنجى بايد هماهنگى   هاى الزم با 
بهره   بردار اتاق كنترل صورت پذيرد تا حتماً ميزان 
ــتگاه تحت  ــان بارگيرى در محدوده ى كار دس جري
آزمايش انتخاب و هم چنين ميزان جريان سيال در 

طول آزمايش ثابت بماند.
ــازها و  3. بايد از عمل كرد صحيح و مطمئن آشكارس

شير چهارراهه اطمينان حاصل كنيم.
ــا و  ــنج   ه ــرد دماس ــت عمل ك از دق ــان  4. اطمين

فشارسنج   هاى نصب شده روى دستگاه.
5. صحت   سنج به طور آزمايشى در خدمت قرار داده 
شود به طورى كه حداقل دو بار گوى با آشكارسازها 
1. Size

شكل 10 .5. موقعيت صحت سنج ثابت و چهار دستگاه اندازه گيرى آماده  ى آزمايش

تماس پيدا كند. با انجام اين عمل از صحت عمل كرد 
اجزاى مختلف دستگاه صحت سنج مطمئن خواهيم 

شد.
ــتگاه  ــى دس ــرايط عمليات ــردن ش ــق ك 6. منطب
ــنج، اين  ــش و صحت س ــورد آزماي ــرى م اندازه گي
ــنج و  ــيرهاى رابط بين صحت س كار با باز كردن ش
سامانه   ى بارگيرى عملى مى شود. بعد از مدتى دما 
ــتگاه اندازه گيرى تحت  ــنج و دس و فشار صحت س

آزمايش به حالت تعادل و پايدار مى   رسد.
ــامانه   ى صحت سنج با دقت انجام  7. هواگيرى از س
شود. حتى يك حباب هوا مى   تواند خطاى فاحشى 
ــرده و  ــنجى وارد ك ــرى و صحت س را در اندازه گي
ــه   دار نمايد. از اين رو در حالى  تكرارپذيرى را خدش
ــى در خدمت قرار  ــور آزمايش ــنج به ط كه صحت س
ــط شيرهاى هواگيرى آخرين حباب   هاى  دارد، توس
ــنج تخليه  ــى هوا و بخار مايعات از صحت س احتمال
ــد. اين عمل بايد با چند بار تغيير جهت  خواهد ش

دادن شير چهارراهه تكرار شود.
ــعي خود را به  ــي- بايد تمام س ــداري حرارت 8. پاي
كار ببريم تا در طول عمليات صحت سنجي، تا حد 
ــيال (تحت اندازه گيرى و آزمايش)  امكان دماي س

ــازي  ــبات جبران   س ــدن محاس ثابت بماند. وارد ش
ــكان بروز  ــبات اصلي، ام ــا در محاس ــرات دم تغيي
ــد. از اين رو  ــباتي را افزايش مي   ده ــاي محاس خط
براي حصول اطمينان و نتيجه   گيري مطلوب، بهتر 
ــت ضمن اجراي دستور 7 براي هواگيري، تداوم  اس
ــتن جريان در شبكه   ي آزمايش را تا به تثبيت  داش

رسيدن دماي آب ادامه دهيم.
ــه عمليات  ــروع ب ــى   توان ش ــت م ــن حال 9. در اي

صحت سنجى نمود.

5.1.5.10. مراحل عمليات صحت سنجى
ــازى  ــه   ى مقدماتى و آماده   س ــد از اين  كه مرحل بع
ــنجى با موفقيت انجام شد، حال  عمليات صحت س
مى   توانيم وارد مرحله   ى اصلى صحت سنجى شويم:

ــير چهارراهه آماده  1. با تغيير وضعيت دادن به ش
ــتقرار يا  ــويم تا گوى را از محفظه   ى محل اس مى   ش
ــكل  ــل قبل از راندن2 آن به طرف لوله   ى U ش مح
ــت نماييم. در دور اول آزمايش بايد دقت وافر  هداي
داشت تا ميزان جريان سيال به مقدار مطلوب برسد 

و در اين مقدار تثبيت شود.

2. Pre-Run

شكل10. 6. مفهوم حجم پايه (حجم بين دو 
آشكارساز) در يك صحت سنج حجمى
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2. با هدايت نمودن گوى به طرف لوله   ى U شكل، 
ــيد و از  ــاز خواهد رس گوى به محل اولين آشكارس

اين لحظه شمارنده شروع به شمارش مى   كند.
3. بعد از طى مسير لوله، حال گوى به محل آشكار 
ــيده و بالفاصله بعد از برخورد با آن،  ــاز دوم رس س
ــمارنده متوقف خواهد شد. حال  شمارش توسط ش
ــتقرار مقابل جاى مى   گيرد و بايد  گوى در محل اس

از استقرار آن اطمينان حاصل كنيم.
4. وظيفه   ى بهره   بردار در اين مرحله ثبت ميانگين 
ــن، معدل دو  ــت. منظور از ميانگي ــار اس دما و فش

متغير در ورودى و خروجى صحت سنج است.
ــردش گوى از  ــن دور گ ــه، اولي ــن مرحل 5. در اي
ــده توسط  ــمارش ش ــت به چپ با ثبت رقم ش راس
بهره   بردار به پايان مى   رسد. به يك دور گردش گوى،

Prover Pass گفته مى شود.
ــت كه بعد از ثبت  6. توجه به اين نكته ضرورى اس
ــمارنده نبايد اين رقم از روى شمارنده  رقم روى ش

حذف يا مخدوش شود.
ــير چهارراهه را  7. بعد از طى مراحل 4 و 5 بايد ش
ــم به طورى كه گوى در جهت  ــر وضعيت بدهي تغيي
مخالف قبلى به   طرف لوله   ى U شكل هدايت شود. 
در اين جا گردش گوى از چپ به راست آغاز مى شود.

ــاز، مجدداً  ــد از اصابت گوى با اولين آشكارس 8. بع
ــمارش كرده و با عبور آن از  ــمارنده شروع به ش ش
مقابل دومين آشكارساز، شمارش متوقف مى شود. 
ــت گوى يك   ــوع دو حركت رفت و برگش ــه مجم ب

Prover Round Trip گفته مى شود.
ــار و رقم روى  9. با ثبت ميانگين دما، ميانگين فش
شمارنده (كه مجموع ارقام راست به چپ و چپ به 
ــت) يك دور كامل صحت سنجى شامل  ــت اس راس
ــد. مجموع  ــت به اتمام مي رس دور رفت و دور برگش

ــت آمده است به   حجم مايع كه در دور كامل به دس
 عنوان مبناى محاسبات قرار مى   گيرد3 [1].

ــش  ها بايد به تعداد الزم تكرار گردد. اين  10. آزماي
ــت  ــوده و به نتيجه ى به دس ــداد، رقم ثابتى نب تع
3. Round Trip Volume

ــبه ى تكرارپذيرى  ــده در آزمايش   ها براى محاس آم
ــنده و خريدار بستگى  و هم چنين توافق بين فروش

دارد.

10. 5. 1 .6. تعيين ضريب تصحيح يك 
(MF) دستگاه اندازه گيرى جريان

ــن معيار به عنوان هدف  ــد، اي پيش از اين گفته ش
ــنجي به   صورت نسبت  ــنجي و صحت س نهايي واس
ــيال عبورى به رقم خوانده شده  حجم مشخص س
ــتگاه محاسبه مى شود. از طرفى، بهترين رقم  از دس
ــتگاه مى   تواند عدد «يك» باشد  MF براى هر دس
ــك» نزديك  ــيار به «ي ــى معموالً اين معيار بس ول
است. به طور كلى مى   توان گفت مقدار MF در يك 

دستگاه اندازه گيرى جريان برابر است با:

MF= (B.V. @ Standard Condition)/
(M.R. @ Standard Condition)

4B.V: حجم پايه
 M.R 5 : رقم قرائت شده توسط دستگاه اندازه گيرى

ــه در API MPMS 4.8.3.5 آمده  ــق آن   چ مطاب
ــدام از نتايج به روش  ــت، قابليت تكرار در هر ك اس

زير به   دست مى   آيد:

 Range of Repeatability%=     
[(Max Value- MinValue)/     
Min Value]×100

ــاى  ه ــش    آزماي تكرارپذيـرى:  محاسـبه ى 
ــزوم تكرار  ــورد ل ــه تعداد م ــنجى بايد ب صحت س
ــود. پيش از اين گفته شد اين تعداد، رقم ثابتى  ش
ــده در آزمايش   ها  ــت آم نبوده و به نتيجه ى به دس
ــرى و هم چنين توافق  ــبه ى تكرارپذي ــراى محاس ب
ــتگى دارد. به هر رو  ــدار بس ــنده و خري بين فروش
ــه، به نحوى با ارزيابى  تكرارپذيرى در نتايج حاصل
مجموع پالس   هاى دريافتى در هر مرحله آزمايش و 
مقايسه   ى نتيجه ى آن با پالس   هاى آزمايش بعدى 
ــل ارزيابى خواهد بود. حال چنان چه نتايج قابل  قاب
ــد، روند و تعداد آزمايش   ها  قبول   تر امكان   پذير باش
ــا جايى   كه به نتيجه ى  ــدر ادامه خواهد يافت ت آن   ق
ــت  ــت پيدا كنيم. اما گاهى ممكن اس مطلوب دس
ــد كه با  ــا به   گونه   اى باش ــد نتيجه ى آزمايش   ه رون
ــود، اين  تكرار آزمايش نتيجه ى مطلوب حاصل نش
ــى در  اتفاق زمانى پيش مى   آيد كه يك ايراد اساس
ــته باشد. در اين  ــامانه   ى صحت سنج وجود داش س
حالت بايد آزمايش متوقف و در اولين اقدام نسبت 
به بررسى دليل حصول نتايج غيرمتعارف، شناسايى 

ايرادات و رفع عيب صحت سنج اقدام شود.

4. Base Volume
5. Meter Reading

نظريه ى معمول مطابق با بند 4.8.3.6 از استاندارد 
ــه  چنان چ ــه  ك ــى دارد  م ــان  بي  API MPMS
دور   5 ــل  حداق در  ــج  نــتاي ــرى  تكــرارپذيــ
ــته  متوالــى6 بتواند در محدوده ى %0/05 قرار داش
باشد، آن گاه نتايج آزمايشات قابل قبول خواهد بود. 
ــر نتيجه ى تكرارپذيرى را فقط در  اما نظريه ى ديگ
ــل 5  دور از 6 دور قابل قبول مى داند.  ــورد حداق م
ــتگاه  ــازنده ى دس به هر رو، معموالً كارخانجات س
ــول در تكرارپذيرى  ــرى، دامنه ى قابل قب اندازه گي
ــه ى مربوطه ذكر مى كنند  ــتگاه را در گواهينام دس
ــت كه همواره رعايت مقررات  ولى بايد در نظر داش
ــن زمينه اولويت  ــتاندارد API MPMS در اي اس

دارد.
ــت سازنده اين رقم را 0/45%  براى مثال، ممكن اس
ــد، آن گاه معيار ما در نتايج حاصله  اعالم نموده باش
ــش متوالى نبايد از اين رقم فراتر رود.  از پنج آزماي
ــوق را نيز در دو آزمايش متوالى  انحراف از معيار ف
در نظر خواهيم گرفت و در هر آزمايش كه انحراف 
ــروع  ــش يابد، آزمايش  ها مجدداً بايد از اول ش افزاي
ــود. البته معموالً تكرارپذيرى در نتايج واسنجى  ش
ــدم قطعيت  ــا نتيجه ى ع ــد ت ــد به گونه اى باش باي
ــل  ــان %95 حاص ــه ى اطمين %0/029± در درج
ــود. تعداد دفعات آزمايش واسنجى نيز با حصول  ش
ــج مطلوب در عدم قطعيت و درجه ى اطمينان  نتاي
مشخص خواهد شد. براى مثال، براى آزمايش  هاى 
ــه دور  ــم چنان چه نتايج آزمايش در س ــا حجم ك ب
ــد (0/05%)  ــى در محدوده ى قابل قبول باش متوال

آن گاه اين نتيجه پذيرفته مى شود.
در  ــژه  ــه  وي (ب ــات  اوق ــى  گاه  :1 نكتـه  ى 
آزمايش هاى ميانى) ممكن است به جاى MF، تعداد 
ــمارنده  ى  از روى ش ــده  ــت ش قرائ ــاى  ــس  ه پال
6. Consecutive runs
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ــبات  ــتقيم در محاس ــورت مس ــنج به ص صحت س
ــديد دما روى  ــاظ تأثيرپذيرى ش ــود، به  لح وارد ش
ــاى قابل توجهى در  ــده ممكن خط نتايج قرائت ش
ــراى حصول  ــد. از اين رو ب ــبات ما وارد كن محاس
ــه ى مطلوب در اين راه ميان  بر كه صرفاً براى  نتيج
ــت بايد به تغييرات دما در  صرفه  جويى در زمان اس

فاصله ى بين دو آزمايش توجه ويژه داشت.
اما چنان چه اين شبهه وجود داشته باشد كه روش 
ــود بايد حجم معادل در  فوق باعث بروز خطا مى ش
شرايط استاندارد محاسبه و به همان روش معمول 

عمل شود.
ــج تكرارپذيرى قابل  نكتـه  ى 2: در صورتى  كه نتاي
قبول باشد، آن  گاه MF نهايى با ميانگين گرفتن از 
ــت خواهد آمد. روش ديگر،  MFهاى متوالى به  دس
معتبر دانستن بزرگ  ترين MF از بين پنج MF در 

يك دوره  ى صحت سنجى است.
ــول  ــى در ط ــور صرفه جوي ــه منظ نكتـه  ى 3: ب
ــش ارزيابى و  ــام آزماي ــش، زمان انج ــدت آزماي م
ــق  ــى از طري ــج ميان ــرى، نتاي ــول تكـرارپذي حص
ــمارنده ى  ــه از ش ــام ك ــاى خ ــه  ى پالس ه مقايس
ــده است، انجام مى شود. در  صحت سنج دريافت ش
ــت حتى  ــود كه ممكن اس اين حالت بايد دقت ش
ــن دو آزمايش  ــرات اندكى كه در فاصله ى بي تغيي
ــود مى آيد، مى تواند  ــى در دامنه ى دما به وج متوال
ــرى در نتايج  ــوردن تكرارپذي ــم خ ــه ه ــبب ب س
ــود. بنابراين،  پالس هاى خام حاصل از آزمايش بش
ــج آزمايش و از  ــز از ورود خطا در نتاي ــراى پرهي ب
ــت هنگام  ــته اس ــت دادن تكرارپذيرى، شايس دس
ــراف احتمالى در  ــى و تحليل پالس ها به انح بررس
ــش نيز توجه  ــر مرحله از آزماي ــن دماى ه ميانگي
ــود. اگر نوسانات دما در طول آزمايش به صورت  ش
پيوسته بوده و ايجاد شرايطى معقول جهت تثبيت 
ــد، بهتر است تعداد پالس هاى  دما امكان پذير نباش

ــباتى نموده و حجم  ــى را وارد فرآيند محاس دريافت
ــرايط استاندارد تعيين كنيم. چرا  معادل آن را در ش
ــود دارد تغييرات دما با اعمال  ــه اين احتمال وج ك
ــار، تكرارپذيرى  ــب تصحيح جبران دما و فش ضراي
الزم بين حجم ها در شرايط استاندارد برقرار گردد.

محاسبه ى تجديدپذيرى: اين معيار كه حاصل 
مقايسه  ى دو نتيجه  ى به دست آمده در دو آزمايش 
ــت به  روش زير  ــان متفاوت اس ــى و در دو زم متوال
ــتر، رجوع  ــد[براى اطالع بيش ــبه خواهد ش محاس
ــماره ى 1].  ــد 6. 3. 8. 4 از مرجع ش ــه بن ــود ب ش
ــدوده ى تغييرات  ــت، در اين حالت مح بديهى اس
ــتگاه اندازه گيرى حداكثر در  مجاز در MFهاى دس

محدوده ى %0/25 ± يا كمتر از آن خواهد بود:

 Reproducibility% = [(New MF- Old
MF)/Old MF] × 100

ــد در محدوده ى ــت اين نتيجه باي ــايان ذكر اس ش
%0/25 ± يا بهتر (يعنى كمتر از%0/25±) باشد.

ــوابق هر  ــى  دارد تا س ــر آن م ــار، ما را ب ــن معي اي
ــوب نگه دارى  ــتند مكت ــنج را به طور مس صحت س
كنيم. با مطالعه  ى روند تغييرات MF در دوره  هاى 
ــنجى مى  توان به شرايط فيزيكى  مختلف صحت س
ــوده شدن آن  ــنج و روند فرس و عملياتى صحت س

پى برد.
ــبه ى MF به چهار ضريب نياز داريم تا  براى محاس
اصالح رقم خوانده شده امكان  پذير شود، قبًال با دو 

تعريف يا دو ضريب زير آشنا شديم:
 CTL
 CPL
ــتگاه  ــنج و دس اين دو ضريب، مربوط به صحت س
ــوند) به  ــرى (كه با يك انديس جدا مى ش اندازه گي
ــا نقش پيدا  ــبات م ــوان چهار ضريب در محاس عن
ــس به اين ترتيب چهار ضريب خواهيم  مى  كنند. پ

داشت:
CTLP / CPLP / CTLM / CPLM

ــوط به جنس  ــب تصحيح دما مرب 7 ضري
 CTS .1

CTSP : بدنه  ى صحت سنج
ــار مربوط به جنس  ــب تصحيح فش 8 ضري

 CPS .2
CPSP : بدنه  ى صحت سنج

ــوط به جنس  ــح دما مرب ــب تصحي CTS .3 ضري
CTSM : بدنه  ى دستگاه اندازه گيرى

ــار مربوط به جنس  ــب تصحيح فش CPS .4 ضري
CPSM :بدنه  ى دستگاه اندازه گيرى

ــبات، مقادير ضريب تصحيح دما و  نكته: در محاس
ــنج اعمال مى شود، چون  فشار فقط براى صحت س
ــيال از دستگاه اندازه گيرى جريان  حجم عبورى س
ــت از تغييرات  ــنجى بسيار كم اس هنگام صحت س
ــار و  ــز احتمالى اين حجم در اثر تغييرات فش ناچي

دما مى  توان صرف  نظر نمود.
قبًال ديديم:

CPL = [1/(1-P.F)] = 1+P.F

ــار، معدل فشار ورودى  كه معيار ما براى ميزان فش
و خروجى است:

P = [(Inlet Press.+Outlet Press.)/2]

ــابى فشار هم  ــت كه ميانگين حس الزم به ذكر اس
ــتگاه اندازه گيرى  ــنج و هم براى دس براى صحت س

ــبه مى شود. ضريب تراكم  به همان روش باال محاس
ــم از جداول  ــه مايعات مختلف ه ــرى مربوط ب پذي
 API MPMS 11.1&2 ــتاندارد ــه اس مربوط ب

قابل استخراج است.
ــتگاه تأثيرگذار  ــار و دما بر بدنه  ى دس تغييرات فش
ــت، هرچند اين تغييرات با چشم قابل تشخيص  اس
ــه  ى اجزاى  ــه جنس بدن ــا به  لحاظ اين ك ــت ام نيس
ــت و ضريب انبساط  ــنج از فوالد نرم9 اس صحت س
ــت،  ــده اس ــار براى اين جنس تعريف ش دما و فش
ــن ضريب  ها را در  ــبهه اي براى پرهيز از هرگونه ش

محاسبات خود تأثير مى  دهيم. 

پس CPSP را اين  گونه مى  توان محاسبه كرد:

7. Correction for Temperature on Steel
8. Correction for Pressure on Steel
9. Mild Steel

  جريان سياالت ...
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جريان سياالت ...

CPSP = 1+[(P.D)/(E.wt)]

كه در آن:
ــار ورودى و خروجى صحت سنج بر  P: ميانگين فش
ــب PSIg ، به طورى كه براى قرائت فشار، بايد  حس
فشار را به نزديك  ترين عدد به خط مقياس در نظر 

گرفت.
D: قطر داخلى لوله برحسب اينچ

ــزاى بدنه  ى  ــا ارتجاعى اج ــى10 ي E: ضريب كشش
صحت سنج

wt: ضخامت لوله  ى صحت سنج 
پس D اين  گونه محاسبه مى شود:

D = OD- (2×wt)

ــب اينچ است. در  OD: قطر خارجى لوله و برحس
ــبات مربوط به صحت سنج  هايى با لوله  ى زير  محاس
ــاى D همان قطر خارجى قرار داده  12 اينچ، به  ج

مى شود.
ــه  روش زير  ــا (CTSP) هم ب ــح دم ــل تصحي عام

محاسبه مى شود:

CTSP = 1+ (T-60).γ

ــى11 مربوط به  ــاط حرارت كه در آن γ ضريب انبس
جنس بدنه  ى صحت سنج در يك درجه ى فارنهايت 
ــب  ــنج بر حس ــاى ديواره  ى صحت س ــم دم و T ه
ــت و در عمل همان ميانگين  درجه ى فارنهايت اس
ــات جاى آن  ــده در حين عملي ــبه ش دماى محاس
ــت در اين جا نيز  ــود. قابل ذكر اس ــرار داده مى ش ق
ــا را به نزديك  ترين عدد  هنگام قرائت دما، بايد دم
ــه خط مقياس در نظر گرفت. مقدار γ براى فوالد  ب
ــت كه  ــگ بين 6-10× 2/9 تا 6-10 × 2/4 اس ضدزن
ــى  گردد. هم چنين  ــوالً 6-10× 2/65 انتخاب م معم
ــرم 6-10× 1/86خواهد بود.  ــدار γ براى فوالد ن مق
ــت كه چنان چه  رابطه  ى باال بيانگر اين موضوع اس
ــنج از 60oF بيشتر باشد،  دماى ديواره  ى صحت س
ــك» و در ــر از «ي ــش ت ــدار CTSP بي آن  گاه مق

ــنج كمتر از  ــواره  ى صحت س ــى  كه دماى دي صورت
ــز كمتر از  ــدار CTSP ني ــد، آن  گاه مق 60oF باش

«يك» خواهد شد.
ــبه ى  ــتن ارقام فوق، آماده  براى محاس حال با داش

MF هستيم:

MF = [(BaseVolume×CTSP×CPSP×
CTLP×CPLP)/(MR×CTLM×CPLM)]

 
ــتاندارد اس از   12.2.7.3&4 ــاى  بنده در 

ــده است  API MPMS 12.2 به  صراحت گفته ش
10. Modulus of Elasticity - for SUS, E=2.85×10+7 & 
for Mild Steel, E=3×10+7
11. Coefficient of Thermal Expansion

ــه  ى باال با  ــر در صورت رابط ــه چهار ضريب مؤث ك
ــبه شود تا احتمال  ــده محاس همين ترتيب ذكر ش
هرگونه خطا منتفى شود. از اين رو در اين جا روش 
ــده  ــبه ى ضريب تصحيح تجميع ش صحيح محاس
ــت در  ــايان ذكر اس (CCFP) را مرور مى  كنيم. ش
تمام مراحل، تعداد ارقام اعشارى معادل چهار رقم 

خواهد بود.

CTSP×CPSP = A.xxxx
A.xxxx×CTLP = B.xxxx
B.xxxx×CPLP = CCFP       تا چهار رقم اعشار

 
و عوامل موجود در مخرج نيز:

CCFM = CTLM×CPLM       تا چهار رقم اعشار
پس مى  توان نوشت:

   MF = [(Base Volume×CCFP)/
(MR×CCFM)]
 
ــتورات  ــا دس ــق ب ــه مطاب ــن  ك ــب اي ــه  ى جال نكت
ــاال هر كدام  ــر ب ــتانداردى، صورت و مخرج كس اس
جداگانه محاسبه و تا پنج رقم اعشار گرد مى شود، 
ــيم صورت بر مخرج، رقم نهايى  آن  گاه بعد از تقس

تنها با چهار رقم اعشار گرد خواهد شد!
ــتقيم  ــه ويژگى هايى كه مى تواند تأثير مس از جمل
ــتگاه اندازه گيرى12  ــك دس ــب كارايى ي روى ضري
(MF) جريان داشته باشد، مى توان از چسبندگى، 
ــه ى API) و قابليت روغن كارى13  چگالى (يا درج
سيال نام برد. از طرفى ميزان تغييرات در MF يك 
ــتگاه، عالوه بر موارد ياد شده مى تواند از بعضى  دس
ــتگاه صحت سنج  ــب به خود دس ويژگى هاى منتس
ــد كه ضريب كارايى صحت سنج،  هم تأثيرپذير باش
ــنج،  ــيرهاى صحت س ــر وضعيت ش ــرعت تغيي س
ــش  ــازها، وضعيت توپك و پوش عمل كرد آشكارس
ــمارنده در  ــنج، مبدل پالس و ش ــى صحت س داخل
ــنجى از مهم ترين آن ها است[رجوع  زمان صحت س
ــتاندارد  ــع 2 يا اس ــد 13.2.5 از مرج ــه بن ــود ب ش

.[APIMPMS
 MF ــاب يك ضريب اولين مرحله در تعيين و انتس
ــان، ثبتMF 14هايى  ــتگاه اندازه گيرى جري به دس
ــت  ــول آزمايش هاى متعدد به دس ــت كه در ط اس
ــناخت كيفيت عمل كرد  ــد. به بيانى، براى ش مى آي
ــنج فعال و ارزيابى وضعيت عمل كرد  يك صحت س
ــت كه با ثبت و ترسيم  آن، بهترين گزينه همان اس
ــخ آزمايش ها، روند  ــاس تاري ــوابق MFها بر اس س
ــل تحليل در  ــكل قاب ــا به ش ــرات در MF ه تغيي
ــد. در اين حالت با مطالعه  ــده باش آن منعكس ش
ــد تغييرات منحنى در فاصله  ى زمانى  و تحليل رون
12. Meter Performance
13. Lubricity
14. Log

ــخص، مى توان به شرايط فيزيكى و عمل كردى  مش
 MF ــنج، صحت آزمايش ها و رقم واقعى صحت س
ــت يافت. براى روشن شدن موضوع، همان گونه  دس
كه جدول زير نمايش مى دهد، بايد عوامل مؤثر در 
ــتگاه نيز در آزمايش هاى  روند تغيير MF يك دس

متوالى ثبت مى گردد.
ــتگاه  ــابقه ى دس ــتن مقادير فوق از س حال با داش
ــده در  اندازه گيرى، مى توان روند تغييرات ايجاد ش
ــط يك نمودار ترسيم نمود.  ــتگاه را توس MF دس
ــوب به  ــماره ى منس محور افقى نمودار، بيان گر ش
ــق به ميزان  ــور عمودى متعل ــش بوده و مح آزماي
MF مى باشد. براى روشن شدن موضوع، به نمودار 
شكل 10 .7 توجه شود. آن چه شكل 10 .7 نمايش 
 MF مى دهد، بزرگ نمايى بروز خطا در محاسبات
ــده در اين روند  ــرات ايجاد ش ــودن تغيي ــم ب و مه
ــازى دو  ــه صورت مج ــكل ب ــد. در اين ش مى باش
محدوده براى پذيرش حداكثر تغييرات در دامنه ى 
مثبت يا منفى MF رسم شده است كه در مقايسه 
با محور مبنا15 سنجيده مى شود. با توجه به مقادير 
ــروع  ــده در جدول، محور مبنا در زمان ش ثبت ش
ــادل 0/0005 و  ــطر 1 جدول) مع ثبت مقادير (س
ــن آزمايش بعد از انجام  ــف 13 جدول (اولي در ردي

تعميرات) معادل 0/0010 ثبت شده است. 
ــه خوبى قابل  ــكل 7,10 نيز ب همين مقادير در ش
ــد. انحراف از معيار يا تغيير اساسى  رديابى مى باش
ــتگاه هاى  ــده ى MF براى دس در نتايج تجميع ش
اندازه گيرى تازه ساخته شده (جديد) و دستگاه هايى 
ــض قطعه روى آن  ــى16 يا تعوي كه تعميرات اساس
ــد معموالً قطعى و مشخص است.  ــده باش انجام ش
اين انحراف از معيار بين نتايج تجميع شده و مقطع 
ــى، به گونه اى است كه نمى تواند به  تعميرات اساس
عنوان مبناى قضاوت ما در تعيين MF جديد قرار 
 .(MF رديف هاى 11 و 12 جدول ثبت سوابق) گيرد
ــرات ثابت MF تا حدودى  تعيين محدوده ى تغيي
ــى هم چون ميزان  ــتر به عوامل ــى بوده و بيش تجرب
ــار، دما و ديگر مشخصات سيال  جريان سيال، فش
ــورد  ــا در م ــتگى دارد. ام ــش بس ــان آزماي در زم
ــط كارخانه توليد مى شوند،  ــتگاه هايى كه توس دس
ــايت  ــراى تعيين اولين MF تجربه ى عملياتى س ب
ــتفاده از روش هاى  ــاز ندارد. در اين حالت، اس را ني
ــا  ــبه ى MF مى تواند راه گش ــارى نيز در محاس آم
ــرى روش هاى آمارى در  ــد. هم چنين به كارگي باش
ــى نيز مى تواند  ــن MF در واحدهاى عمليات تعيي
ــد. هم چنين، تعيين  ــر را اصالح نماي ــاوت كارب قض
 MF محدوده اى ثابت مى تواند در قضاوت و تعيين
ــر مبناى روش آمارى در حالت انحراف معيارهاى  ب

معنى دار كاربرد داشته باشد.

15. Baseline
16. Overhaul
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جدول ثبت سابقه ى MF يك دستگاه اندازه گيرى جريان

شماره ى آزمايش

محدوده ى پايينى در روند تغييرات
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جريان سياالت ...

ــود كه در حين  به هر حال، بايد به گونه اى عمل ش
ــوب در ويژگى هاى  ــام آزمايش، تغييرات نامطل انج
ــمارش  ــدى (از جمله ميزان جريان، دما و ش فرآين
ــد تا از بروز هرگونه  پالس ها) به حداقل ممكن برس
ــود. اگر  ــبات پرهيز ش ــاى احتمالى در محاس خط
ــب و ويژگى هاى  ــى ضراي ــش برخ ــن آزماي در حي
ــنج يا آزمايش تغييراتى داشت، شمارش  صحت س
پالس ها و ميزان MF در هر مرحله  از آزمايش بايد 
ــتر از روند  ــود. براى آگاهى بيش به دقت ارزيابى ش
ــبه ى دقيق و علمى MF مى توانيد به بخش  محاس
ــتاندارد API MPMS و مثال هاى  13.2.5 از اس

ارايه شده در اين بخش مراجعه نماييد[2].
 

7.1.5.10. عدم دسترسى به نتايج قابل 
قبول در عمليات صحت سنجى

در عمليات صحت سنجى و محاسبات مربوط به آن 
ــته، تكرارپذيرى را در  ممكن است عواملى ناخواس
ــت آمده مخدوش نمايند. چنان چه در  نتايج به  دس
نتايج آزمايش  ها تكرارپذيرى قابل قبولى نداشتيم، 
ــرعت نسبت به رفع  بايد ضمن توقف عمليات به س
عيب احتمالى اقدام گردد. بعضى از عوامل تحميل 

نتايج غير قابل قبول را مى  توان اين  گونه برشمرد:
ــامانه  ى صحت سنج  ــتى در اجزاى س 1. وجود نش

به  ويژه در شير چهارراهه؛
ــيال در طول  2. ايجاد تغييرات در ميزان جريان س

آزمايش؛
ــار سيال ورودى به دستگاه تحت  3. ايجاد افت فش

آزمايش به  علت آلوده بودن صافى؛
ــار، دما و مشخصات  4. بروز تغييراتى در ميزان فش
ــيال (از اين رو ما ملزم هستيم در جريان  كيفى س
ــتى  ــوض كردن مخزن باالدس ــنجى از ع صحت س

ارسال سيال خوددارى نماييم)؛
ــى از تبخير  5. وجود جباب  هاى هوا يا بخارات ناش

مايعات در مسير عبور گوى؛
ــكل دادن  6. ايجاد تالطم در مايع به  علت تغيير ش
ــدن گوى (كوچك  تر يا بزرگ  تر  يا خارج از اندازه ش

شدن گوى)؛
ــازها، با توجه  ــردن آشكارس ــه موقع عمل نك 7. ب
ــان تماس گوى  ــازى دقيق زم ــه اين  كه آشكارس ب
ــاق مي افت،  ــرى از ثانيه اتف ــاز در كس ــا آشكارس ب
ــاز ممكن است به علت  عمل  كرد نامطمئن آشكارس
كثيف شدن آن، خارج از تنظيم شدن آشكارساز و 

يا پايين آمدن حساسيت آشكارساز باشد؛
ــت ادوات الكترونيكى به  ويژه در  8. عمل كرد نادرس
ــال ناقص پالس به  علت بروز اشكال در قطعات  ارس
ــح و مطمئن در  ــا عدم اتصال صحي ــى ي الكترونيك

سيم  هاى رابط مجموعه.

عدم قطعيت: آزمايش  هاي صحت سنجي محلي17 
 API MPMS ــتاندارد ــرح بيان شده در اس به ش
ــي تكرار آزمايش  ــامل حداقل دفعات متوال 4.8 ش
ــود به طورى كه در روند آزمايش  ها هيچ گونه  مي  ش

ــود. بعد از اين   ــه ى غيرقابل قبولى حاصل نش نتيج
ــتگاه اندازه گيرى به دفعات توصيه شده  كه يك دس
ــت، انتظار  ــنجي قرار گرف ــورد آزمايش صحت س م
ــدوده  ي قابل قبولي  ــش در مح ــم نتايج آزماي داري
ــه  ي آزمايش در  ــند. اگر نتيج ــم نزديك باش به ه
ــد،  ــته باش ــرار نداش ــول ق ــل قب ــدوده  ي قاب مح
ــود.  ــا بايد به دفعات مورد لزوم تكرار ش آزمايش  ه
ــه  ي مورد نظر  ــرار زياد باز به نتيج ــال اگر با تك ح
ــتيم به ارقام تأييد  ــت پيدا نكرديم، مجبور هس دس
ــتناد  ــنجي قبلي اعتماد و اس ــده در دوره  ي واس ش
كنيم. به اين طريق دستگاه ما در محدوده  ي %95 

از صحت و دقت خود قرار دارد.
ــك روش خاص  ــب تجربه با ي ــه بر حس ــي ك زمان
ــعي در انجام واسنجي و استخراج  ــگاهي س آزمايش
ــته  ــان خود داش ــرى جري ــتگاه اندازه گي MF دس
باشيم، ممكن است به نتيجه نرسيدن محاسبات ما 
ــامانه  ي صحت سنجي باشد  حاصل عدم قطعيت س
ــتخراج آن  ــايد به روش هاى آماري امكان اس كه ش

ميسر باشد.
عدم قطعيت مى  تواند سخت  افزاري باشد (تجهيزات) 
يا ناشي از برخى عوامل نرم  افزارى و شرايط عملياتى 
ــد، مانند آن  چه ممكن است در محاسبات اتفاق  باش
ــين  ــتفاده از ماش ــت اس افتد. براى مثال، ممكن اس
ــابى با دقت پايين نتواند شرايط تأكيد شده در  حس
ــتانداردها (كه ارقام اعشاري معتبر در هر ضريب  اس
ــت) براى محاسبات ما  ــباتى را قيد نموده اس محاس
فراهم نمايد. اما آن  چه غيرقابل انكار است اين  كه عدم 
قطعيت ناشى از هرچه باشد محاسبات ما را تا حدى 
دست  خوش تغييرات و خطا خواهد نمود كه در يك 
ــت آمده داراى  مجموعه  ى پنج آزمايش، ارقام به دس

انحرافى بيشتر از 20/ 0% نسبت به هم باشند.
ــگاهى  ــى از ادوات آزمايش ــاى احتمالى ناش خطاه
ــط  ــنجى كه توس ــوان با آزمايش  هاى واس را مى  ت
ــود به  ــى انجام مى ش ــر اعتبارده ــات معتب مؤسس
ــاند. اما از طرفى خود مؤسسه  هايي كه  حداقل رس
ــگاهي و صدور  ــبت به ارزيابي تجهيزات آزمايش نس
ــي  كنند معموالً  ــي اقدام م ــه  ي اعتبارده گواهي نام
ــتگاه  عددي هم به ويژگى عدم قطعيت در يك دس
ــد. اين بدان مفهوم  ــرى اختصاص مي  دهن اندازه گي
ــگاهى هويت  دار نيز  ــت كه حتى ادوات آزمايش اس
ــنجى  را با عدم  ــج آزمايش واس ــت نتاي ممكن اس

قطعيت مواجه سازد.
ــدم قطعيت در  ــاندن تأثير ع ــه حداقل رس براى ب
ــر روش هاى ــوان بنا ب ــش  ها، مى  ت ــه ى آزماي نتيج

17. نه آزمايشگاهي

ــت اطالعات  ــل نمود. جه ــتاندارد عم معتبر و اس
ــتر و آشنايي با مراحل محاسبه ى عدم قطعيت  بيش
 API MPMS 4.2 ــتاندارد ــت C از اس به پيوس

مراجعه شود.

K-Factor 10. 5 . 1. 8 . محاسبه ى
گفته شد K-Factor در يك دستگاه اندازه گيرى 
ــت و با توجه به داليل قبلى، اين  همواره ثابت نيس
رقم نيز در طول دوره  هاى مختلف عمليات بارگيرى 
ــتگاه هاى  ــى در دس ــرد. از طرف ــد ك ــر خواه تغيي

اندازه گيرى توربينى داشتيم:

MR = Total Pulse / K-Factor

در دستگاه هاى اندازه گيرى كه محاسبات بر پايه ى 
ــن KF از طريق  ــراى تعيي ــد، آن   گاه ب MF نباش
صحت سنجى بايد به روش زير عمل كنيم (با فرض 

اين  كه در كارخانه MF=1 تعيين شده است):

MF=1= [(BaseVolume×CTSP×CPSP×
CTLP×CPLP)/(MR×CTLM×CPLM)]

ــر،  ــرج كس MR در مخ ــادل  ــذارى مع ــا جاگ ب
ــده ى صحت سنج و دستگاه  ضريب هاى تجميع ش
ــازى رابطه، آن  گاه خواهيم  ــاده  س اندازه گيرى و س

داشت:

K-Factor = (Total Pulse×CCFM)/
(Base Bolume×CCFP)

ــت و تجربه هم نشان داده است،  ــلم اس آن  چه مس
ــت  هيچ تضمينى وجود ندارد كه ضريب هاى به  دس
آمده در عمليات صحت سنجى با رقم داده شده در 
كارخانه يك سان باشد. هم چنين با توجه به داليل 
ــده در مباحث قبلى، چون شرايط عملياتى  ذكر ش
ــت  ــتگاه اندازه گيرى ما مرتباً در حال تغيير اس دس
ــى نيز نبايد  ــاى دوره اى متوال ــس در آزمايش  ه پ

منتظر نتايج يك سان باشيم.

9.1.5.10. محاسبات طراحى
ــود،  ــه عنوان ارايه مى ش ــبات كه در س اين محاس
ــاً در طراحى  ــت كه عموم ــباتى اس ــامل محاس ش
ــه  اى كاربرد  ــوع لول ــاى حجمى از ن ــنج  ه صحت س
ــته و در اين جا تنها به طور مختصر به آن اشاره  داش
ــود. چون طراحى صحت سنج يك بار توسط  مى ش
ــردارى از آن نيازى  ــازنده انجام و در طول بهره  ب س
ــا اطالع از  ــت، ام ــال تغييرات نخواهد داش به اعم
چگونگى طراحى خالى از لطف نيست. بديهى است 

نكات قيد شده بيان گر تمام مراحل طراحى نيست.
   محاسبه ى سرعت گوى؛

ــبه ى طول مورد نياز از محل استقرار گوى     محاس
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تا آشكارساز؛
ــه ى بين دو  ــا فاصل ــه ي ــم پاي ــبه ى حج    محاس

آشكارساز.

10. 5. 1. 9 .1. محاسبه ى سرعت گوى
ــورد قبول،  ــت آوردن تكرارپذيرى م ــه  دس براى ب
ــته باشيم تا بتوانيم حين  ــرعت گوى را داش بايد س
عمليات براى داشتن سرعت يكنواخت تالش كنيم. 
ــرعت  ــتر از س ــرعت كمتر يا بيش از جانب ديگر س
ــدن گوى يا  ــيب دي ــتاندارد مى   تواند باعث آس اس

ــود. از اين رو همان   ــش داخل صحت سنج ش پوش
ــاز و معقول گوى  ــرعت مج ــبه ى س  قدر كه محاس

ــرعت در طول عمليات  ــت، رعايت اين س مهم اس
مهم   تر است. بديهى است سرعت گوى بايد تابعى از 
ميزان جريان سيال باشد. واضح است كه با دانستن 
سرعت گوى، به راحتى مى   توانيم زمان تماس آن   را 
با آشكارساز و هم چنين زمان تغيير جهت دادن آن 
و تغيير وضعيت شير چهارراهه را حدس بزنيم. در 
اين   صورت عمليات صحت سنجى در سالمت كامل 

و با دقت انجام خواهد شد.
از جمله عواملى كه در سرعت گوى نقش دارند مى  

 توان موارد زير را نام برد:

   پوشش داخلى صحت سنج از نظر سالم و صيقلى 
بودن؛

ــطح بيرونى گوى از نظر سالم     وضعيت ظاهرى س
و صيقلى بودن؛

ــبه ى  ــدازه   ى قطر گوى از اين نظر كه درمحاس    ان
ــده باشد، در  ــتانداردى رعايت ش قطر آن نكات اس
ــودن قطر گوى، حركت  ــورت بزرگ   تر از اندازه ب ص
ــد، ضمن اين   كه كوچك  آن دچار اختالل خواهد ش
بودن گوى باعث عدم دقت و صحت دستگاه خواهد 

شد؛
   جنس گوى (از نظر امكان ايجاد واكنش شيميايى 

بين سيال و گوى)؛

ــازى     قابليت روغن   كارى مايع در كمك به روان س
حركت گوى (براى مثال نفت گاز داراى اين قابليت 

هست ولى بنزين نيست)؛
ــيال از نظر يك نواختى و تحت كنترل     جريان س

بودن.
ــاز گوى در  ــرعت مج ــر API حداكثر س طبق نظ
 5~10 ft/Sec ــادل ــه مع ــك جهت ــنج ي صحت س
 ft/Sec  5 ــادل  مع ــه  دوطرف ــنج  صحت س در  و 
ــت. اما راندن گوى با  ــده اس پيش  بينى و توصيه ش
ــتلزم آن است كه جريان  حداكثر سرعت مجاز مس
ــيال را به حداكثر برسانيم، در اين  صورت ريسك  س
عمليات باال مى  رود. از طرف ديگر، اگر روى حداقل 
ــكان توقف گوى  ــرعت مجاز هم كار كنيم باز ام س
ــه خاصيت  ــورت بايد ب ــه در اين  ص ــد بود ك خواه
ــيال عنايت ويژه  اى شود. قابل ذكر  روغن  كارى18 س
است كه حداقل سرعت مجاز گوى براى سيال  هاى 
با قابليت روغن  كارى بين نيم تا يك فوت بر ثانيه و 
براى سيال  هاى بدون قابليت روغن  كارى نيز معادل 
ــرعت مجاز  باالترين ميزان در محدوده ى حداقل س
ــت. نكته  ى آخر اين  كه مسؤوليت  توسط سازنده اس
ــرعت  ــوى و به تبع آن تنظيم س ــرعت گ تنظيم س
ــنجى با بهره  بردار  سيال در حين عمليات صحت س
ــت نه با بهره  بردار اتاق كنترل. قابل  صحت سنج اس
ــت چنان چه صحت سنجى در محيط سيال  ذكر اس
ــرعت گوى  ــود، آن  گاه بايد س ــام ش ــرب انج غيرچ
ــتر در نظر گرفته شود تا بتواند بر عوامل جانبى  بيش

احتمالى غلبه كند [3].
ــنج كه به ميزان حداكثر  سرعت گوى در صحت س
ــيال و قطر داخلى لوله بستگى  و حداقل جريان س

دارد، از رابطه  ى زير محاسبه مى شود:

Vd = Q/S

18. Lubrication

ــب ــيال بر حس ــان س ــزان جري ــه در آن Q مي ك
ــكل  ــه  ى U ش ــع لول ــطح مقط Bbls/Hr و S س
ــال براى  ــود، ح ــد ب ــع خواه ــچ مرب ــب اين برحس
ــع رابطه  ى  ــطح مقط ــازى آن به جاى س ــاده  س س
ــب قطر است قرار مى  دهيم  معادل آن  را كه بر حس

(S=πD2/4) از اين رو خواهيم داشت:

Vd = 4Q/πD2

براى ساده سازى، صورت و مخرج را به طور جداگانه 
تبديل واحد مى  كنيم. در صورت كسر داريم:

4Q = 4×[(42 gall/Bbls)×(231 In3/gall)×
[(Q Bbls/Hr

در مخرج كسر هم داريم:

×(πD2 = π×[(12 In/ft)×(3600 S/Hr
IDP

2 in2]

ــاده  سازى و حذف واحد ها از هم و  آن  گاه پس از س
جاي گزينى در رابطه  ى اصلى خواهيم داشت:

Vd = (38808/ 135648)×Q/IDP
يا:

 Vd = 0.286× Q/IDP   [ft/Sec]         
      
ــنج بر  كه در آن IDP قطر داخلى لوله  ى صحت س
 Bbls/Hr جريان سيال برحسب Q حسب اينچ و

خواهد بود.
ــرعت مجاز گوى و در صورت مجهول  با داشتن س
ــنج، از اين رابطه مى   توان قطر  بودن قطر صحت س

داخلى صحت سنج را اين   گونه محاسبه كرد:

  جريان سياالت ...
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جريان سياالت ...

ID = (0.286/Vd)1/2  [Inch]          
مثال: مطلوب است محاسبه ى سرعت گوى در يك 

صحت سنج با مشخصات زير:

Prover Size: 24 Inchs
wt: 0.375 Inch
Flow Rate: 6000 Bbls/Hr

حل:
Vd = 0.286 Q/ID
 Vd = 0.286 × {6000/[24-(2×0.375)]} =
3.2 ft/Sec

يا:
Vd = 3.2 × 0.3048 = 0.975 m/Sec

ــورد نياز از محل  ــبه ى طول م 2.9.1.5.10. محاس
استقرار گوى تا آشكارساز

ــتقرار  ــازها تا محل اس فاصله ى هر كدام از آشكارس
ــبات  ــت كه طى محاس ــدازه  اى اس ــوى داراى ان گ
به  دست آمده است. براى محاسبه ى اين اندازه بايد 
به نكاتى عنايت داشت، عواملى هم  چون بروز نوعى 
ــير  ــان در اثر تغيير جهت دادن ش ــم در جري تالط
ــرعت گوى را  ــت. به هر روى، قبًال س چهارراهه اس

اين  گونه به  دست آورديم:

Vd = 0.286 Q/ID               [ft/Sec]

اما حداقل طول قابل قبول از رابطه  ى زير محاسبه 
مى شود:

Lmin = (T/2).Vd.SF  [ft]

ــير  ــه در آن T زمان چرخش كامل گوى در مس ك
خود در يك جهت عمليات صحت سنجى است. اين 
ــازنده داده مى شود،  ــط كارخانه  ى س زمان كه توس
ــبه  ــرعت مجاز گوى محاس ــاس حداكثر س ــر اس ب
ــت. اما، SF يا ضريب پايدارى19ِ سامانه   ى  شده اس
صحت سنج است كه با اين ضريب مى   توان صحت و 
دقت صحت سنج را تضمين كرد. اين ضريب توسط 
ــازنده به گونه   اى انتخاب مى شود كه با اعمال آن  س
ــا مى   دهد كه با  ــبات چنان طولى را به م در محاس
ــير  ــد از تغيير وضعيت ش ــوى بع ــرعت مجاز گ س
ــاز برسد  چهارراهه، قبل از اين   كه گوى به آشكارس
جريان سيال هيچ گونه تالطمى نداشته باشد. مقدار 
ــبات طراحى لحاظ  ــازنده در محاس ــط س SF توس
شده است، اما از گواهي نامه   هايى كه توسط سازنده 
ــت آورد. مثًال  ــوان آن   را به   دس ــود مى   ت داده مى ش
معمول   ترين اين مقدار در حدود 22 .1 يا 25. 1 و 

يا 31. 1 انتخاب شده است.

3.9.1.5.10. محاسبه ى حجم مايع يا 
فاصله ى بين دو آشكارساز20

حداقل طول قابل قبول اين  گونه محاسبه مى شود:

Lmin = (Volume/Area) = [VProver/
(π.DP

2/4)] = 4VP/π.DP
2

19. Stability Factor
20. Calibrated Section Length

1. API – MPMS – 4-8, Manual of Petroleum Measurement Standards - 
Chapter4- Proving Systems, Sec. 8. Operation Of Proving Systems
2. API - MPMS – 13-2, Manual of Petroleum Measurement Standards – 
Chapter13- Part 2, Methods of Evaluating Meter Proving Data
3. API - MPMS – 4-3, Manual of Petroleum Measurement Standards - 
Chapter4- Proving Systems, Sec. 3. Small Volume Provers

تبديل واحدها در صورت:

4VP = 4× (42 gall/Bbls) × (231 in3 /gall) 
× VP

تبديل واحدها در مخرج:

π.DP
2 = (π.DP

2× 12 inc/ft)

ــده در صورت و  با جايگزينى عبارت  هاى تبديل ش
ــاده   سازى، رابطه   ى  مخرج حداقل طول و بعد از س

زير به   دست مى   آيد:

Lmin = 1029.1 × (VP/D2)  
[Inch]

قابل ذكر است، مقدار VP در رابطه   ى باال بر مبناى 
تعداد پالس (10,000 پالس) قرار داده مى شود:

VP = Pulse / K-Factor

مــــــنابع:

اتاق كنترل سامانه هاى اندازه گيرى پايانه هاى نفتى- خارك

(ادامه دارد)


