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1.10. مقدمه
ــی  تمام ــدی،  فرآین ــای  واحده و  ــت  صنع در 
ــنجی1  ــتگاه های اندازه گیری نیاز به صحت س دس
ــایل  ــدد2 دارند، همان  گونه که وس ــا تنظیم مج ی
ــرای حصول اطمینان  ــنجش غیر صنعتی نیز ب س
ــه طور  ــد ب ــرد آن بای ــتی عمل ک ــت و درس از دق
ــنجی3 هر کدام  ــم گردند. برای واس ــب تنظی مرت
ــی و غیر صنعتی  ــای اندازه گیری صنعت از ابزاره
ــده  ــی پیش   بینی ش ــزارآالت متفاوت ــر و اب تدابی
ــان الزم برای  ــر دوره4 و زم ــت. از جانب دیگ اس
ــتگی به  ــری بس ــزار اندازه گی ــدد اب ــم مج تنظی
ــژه می   توان محل  ــل متعددی دارد که به وی عوام
ــتفاده   ی دستگاه، عمر دستگاه،   کاربرد و مورد اس
 سازنده   ی دستگاه، نوع متغیر مورد اندازه گیری، نوع 
ــاختمان  ــری، س ــیوه   ی6 اندازه گی ــگر5 و ش حس 
دستگاه، امکانات محلی، دقت7 ، صحت و درستی8 
اولیه ی دستگاه را نام برد. گرچه سازندگان ادوات 
ــتگاه،  ــف اندازه گیری، هنگام تولید آن دس مختل
ــنجی   های متعددی را انجام  آزمایش و صحت س
ــتگاه نیز  ــتفاده از دس ــی دهند اما در حین اس م
ــه ضرورت تنظیمات  ــل زیادی وجود دارد ک عوام
ــود. در این جا  ــبب می ش ــدد و تکرار آن را س  مج
ــاره   ای داشت به قسمت   های مکانیکی  می   توان اش
ــایش احتمالی آن  ــتگاه9 که فرس ــرِک دس و متح

ضرورت تنظیمات مجدد را دوچندان می   نماید.
ــنجی  ــنجی و صحت س یک تفاوت عمده بین واس
ــنجی  واس دارد.  ــود  وج ــری  اندازه گی ادوات 
دستگاه های اندازه گیری معموالً در یک آزمایشگاه 
واسنجی و با ایجاد شرایط خاص انجام می پذیرد. 

اگر واسنجی را برای یک دستگاه اندازه گیری

1. Proving
2. Recalibration
3. Calibration
4. Period
5. Sensor
6. Technique
7. Precision
8. Accuracy
9. Moving part

ــرایط مزبور  ــان در نظر بگیریم، از جمله ش  جری
ــاره داشت به واسنجی در جریان های  می  توان اش
متفاوت با دما و چگالی گوناگون که در این حالت 
ــت پیدا می  کنیم. اما در  به Meter Factor دس
صحت سنجی معموالً در شرایط واقعی فرآیند و با 
ــرایط فیزیکی و شیمیایی  ــیال با ش عبور دادن س
ــه ضرایب مورد  ــتگاه اندازه گیری، ب واقعی از دس
نظر دستگاه دست پیدا می  کنیم. به بیانی دستگاه 
ــتگاه اندازه گیری مبنا  اندازه گیری جریان را با دس
ــنجی قرار گرفته  )که قبالً تحت آزمایش  های واس
ــری نموده و عمل کرد آن را در شرایط  ــت( س اس

واقعی فرآیند می  سنجیم.
ــود که  در صنعت چهار کمیت اندازه گیری می ش
ــات و جریان  ــطح مایع ــار، س عبارتند از دما، فش
ــیاالت. اندازه گیری کمیت  های یاد شده هم به  س
منظور کنترل آن در واحدهای فرآیندی است و هم 
به منظور نمایش آن. اندازه گیری جریان سیاالت 
ــیوه های موجود و هم از نظر  هم از لحاظ تنوع ش
ــای خاص خود  ــاراً دارای ویژگی  ه ــرد انحص کارب
ــن کاربردهای اندازه گیری  ــت. یکی از مهم  تری اس
ــری آن به قصِد فروش  ــیاالت، اندازه گی جریان س
و  ــن  مهم تری ــت.  اس ــاب  صورت حس ــدور  ص  و 
ــاس ترین کاربرد این  گونه ادوات، به  کارگیری  حس
ــت.  ــدور مایعات و محصوالت نفتی اس آن در ص
ــیدی، با فوران  پنجم خرداد 1287 هجری خورش
اولین چاه نفت در مسجد سلیمان،صنعت نفت در 
ــکل گرفت و اولین محموله  های نفتی به  ایران ش
صورت ظروِف در بسته در سال 1293 صادر شد. 
امروزه و بعد از گذشت بیش از 98 سال سابقه  ی 
فروش و صدور مایعات نفتی و چندین سال صدور 
گاز، نیاز به ادوات صحت سنج و دانش فنی استفاده 
ــد. به بیانی با توجه  ــروری به نظر می  رس از آن ض
ــور ما در صدور نفت خام،  به موقعیت ویژه  ي کش
ــیمی و گاز  فرآورده های نفتی، محصوالت پتروش
ــتگاه های  طبیعی، نیاز امروزه  ی ما نه تنها در دس
ــد بلکه  ــی  باش ــات م ــان مایع ــری جری اندازه گی
اندازه گیری جریان گاز طبیعی نیز دارای اهمیت 
ــنج  ــت. طبیعتاً نیاز به صحت س ویژه  ی خود اس
نیز در هر دو مقوله از ضروریات انکارناپذیر است. 
هدف اصلی ما از تعیین یک ضریب تصحیح به نام 
ــتگاه اندازه گیری جریان این است  MF برای دس
که با اعمال این ضریب در مقدار انداز گیری شده، 
ــده از  ــیال عبور داده ش بتوانیم به ارقام واقعی س
دستگاه دست یابیم. برای مثال، اگر داشته باشیم: 
ــا MF=0/9995 این ارقام به  MF=1/0003 ی
ــمارنده یک واحد از  ــت زمانی  که ش مفهوم آن اس
ــتگاه را نشان  ــیال مطابق با ظرفیت دس حجم س
می دهد در واقع مقدار 1/0003 یا 0/9995 برابر 
ــت.  ــان واحد حجم را از خود عبور داده اس  از هم
ــتگاه های  ــد دس ــاخت و تولی ــم در س ــی  دانی م
ــاوری   های  ــیاالت، از فن ــان س ــری جری اندازه گی

ــب رویکردهای  ــم مکانیک و یا اغل ــته به عل وابس
ــت. از همین  ــده اس ــتفاده ش الکترومکانیکی اس
ــمت متحرک  ــتگاه   ها )به   ویژه اگر قس رو  این دس
ــاییدگی،  ــواره در معرض س ــند( هم ــته باش  داش
زنگ زدگی، خوردگی، پوسیدگی و هرگونه خسارات 

و فشار ناشی از سنگینی مایعات می باشند. پدیده  
ــده امکان خطا در اندازه گیری توسط   های یاد ش
ــد آورد. اما چون  ــود خواه ــا را به   وج ــتگاه م دس
ــتگاه مورد نظر ممکن است برای اندازه گیری  دس
 حجم سیاالت گوناگونی استفاده شود، باید منتظر 
 MF ــیم. بنابراین واکنش  های متفاوتی از آن باش
ــم اندازه گیری  ــرای اصالح حج ــت آمده ب به   دس
ــتگاه به   کار برده می شود تا حجم  شده توسط دس
ــده را از طریق مقایسه کردن  واقعی عبور داده ش
ــرایط استاندارد  ــده در ش حجم مایع عبورداده ش
ــده آن در بخش  ــنجش ش با حجم واقعی مایع س

صحت سنجی تعیین نماید.
ــتگاه های  دس از  ــته  دس آن  در   MF ــرد  کارب
ــتگاه روی  ــه خروجی دس ــت ک ــری اس اندازه گی
ــتقیم به صورت یک رقم  ــمارنده و به طور مس ش
ــت نشان داده می شود. اما در  که بیان گر حجم اس
پاره ای از دستگاه های اندازه گیری جریان سیاالت 
ــتگاه های توربینی، چون خروجی  ــه دس و از جمل
ــری پالس   های الکتریکی است در  دستگاه یک س
این جا K-Factor تعریف می شود که این ضریب 
ــب با تعداد پالس   های خروجی بوده و تنها  متناس
ــتخراج می باشد.  ــنجی قابل اس از طریق صحت س
ــیال از طریق تقسیم  در این   حالت حجم واقعی س

تعداد پالس   ها بر K-Factor به   دست می   آید:

V = n / K

ــداد  تع ــای  معن ــه  ب  K-Factor ــی،   یعن
پالس   های تولید شده به ازای هر واحد حجم است. 
ــتگاه های اندازه گیری  ــی در برخی از دس از جهت
ــواره از ضریب ثابت  ــز همــ ــیاالت نی جریان س
ــتفاده می شود. مقدار این ضریب  K-Factor اس
 ثابت یک  بار توسط سازنده   ی دستگاه تعیین و در

گواهی نامه  های صادره قید می   گردد. بدیهی است 
ــتگاه های اندازه گیری نیز از  که برای این   گونه دس

طریق صحت سنجی MF تعیین خواهد شد.
ــامل دو بخش  ــن فصل ش ــث در ای ــه   ی بح ادام
ــنجی  ــات صحت س ــش اول عملی ــود، بخ می ش
ــنجی  واس ــوان  عن ــت  تح دوم  ــش  بخ  و 
ــت. در بخش اول  ــنج  ها تشریح شده اس صحت س
ــت انواع روش های صحت سنجی  ــعی شده اس س
ــتگاه های اندازه گیری جریان سیاالت به قصد  دس
فروش هم از نظر عمل کرد و هم از نظر نکات فنی 
و اجرایی و هم به لحاظ الزامات استانداردی مورد 
ــنجی  ــی قرار گیرد. و در بخش دوم نیز واس بررس
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ــنج   های وزنی14 یا مقایسه   ی عمل کرد     صحت   س
دستگاه با وزن استاندارد

ــنج   های حجمی15 یا مقایسه عمل کرد     صحت   س
دستگاه با ظرف استاندارد

صحت  سنج وزنی
ــه ی حجم  ــاس مقایس ــتگاه   ها که بر اس  این دس
ــع کار  ــخصی از مای ــا وزن مش ــع ب ــوری مای  عب
ــتاندارد  اس ــن  موازی ــا  ب ــق  مطاب ــد  ــی   کنن  م
)ISO - 4185 / API MPMS 4-4(

ــورد  م ــیال  س ــوند.  می ش ــاخته  س و  ــی  طراح
ــدون امالح، خالص  ــتفاده در این روش، آب ب اس
ــزان جریان  ــت می ــد از تثبی ــت. بع ــز اس و تمی
ــور  ــه و به ط ــک لحظ ــتگاه، در ی ــوری از دس  عب
هم  زمان تغییرات وزن آب خروجی در یک مخزن 
با دستگاه های حساس و بسیار دقیق ثبت شده و 
درست در همین زمان میزان رقم نشان داده شده 
و یا تعداد پالس   های دستگاه نیز توسط رایانه ثبت 
می شود. با داشتن مشخصات فیزیکی سیال اصلی 
ــتگاه و با اعمال این مشخصات  ــخصات دس و مش
ــت آوردن ــبات الزم جهت به   دس به رایانه، محاس
Meter Factor  یا K-Factor انجام می شود. 
ــتگاه   ها که بر اساس  صحت   سنج حجمی این دس
ــتاندارد کار  ــت و اس ــی ثاب ــا حجم ــه   ی ب  مقایس
ــاي  ــتورالعمل   ه دس ــا  ب ــق  مطاب ــد،  ــی   کنن م
 )ISO-6817/API MPMS4.2( ــتاندارد  اس
ــد تفکیک و یا  ــان عملیات، ح ــی و در زم  طراح
ــک  پذیري16 آن 0/0001 خواهد بود. به این  تفکی
ــا ظرفیت  ــات یک مخزن ب ــور، یا از محتوی منظ
ــتفاده  ــتگاه اس ــه ی دس ــتاندارد برای مقایس  اس
می شود و یا از مایع با حجم ثابت و استاندارد که 
ــاز قرار  ــکل بین دو آشکارس در یک لوله  ی U ش

دارد کمک گرفته می شود.

14. Gravimetric Prover
15. Volumetric Prover
16. Resolution

ــه همراه  ــای متداول ب ــنج   ها به روش ه  صحت س
مثال  های کاربردی ارایه خواهد شد.

بخش اول: عمليات صحت سنجی
2.10. شيوه های صحت سنجی

واسنجی و صحت سنجی دستگاه های اندازه گیری 
به منظور حصول اطمینان از ویژگی های زیر انجام 

می شود:
   قابلیت خطی بودن10 دستگاه
   قابلیت تکرارپذیری11 دستگاه

   قابلیت بازتولید دستگاه
   درستی و صحت عمل کرد دستگاه

ــتگاه  ــنجی یک دس ــرای واس ــور معمول ب ــه  ط ب
ــه نقطه  ــگاه، حداقل در س اندازه گیری در آزمایش
ــتگاه سنجش انجام  ــتره ی نامی12 آن، دس از گس
ــد و صد در  ــد، پنجاه درص ــود )صفر درص می ش
ــتره ی نامی(، اما معموالً و به طور عام  صد از گس
واسنجي دستگاه های اندازه گیری در بیش از سه 
ــه خواهد بود13. به   این صورت ویژگی   های یاد  نقط
ــنجش بوده و با اعداد و  ــده به راحتی قابل س ش

ارقام قابل بیان خواهد بود.
ــیاالت،  ــری جریان س ــتگاه های اندازه گی  در دس
ــازی جریان و عبور دادن حجم مشخص  شبیه   س
ــکل   تر از  ــدودی مش ــا ح ــتگاه، ت ــیال از دس  س
ــازی دیگر کمیت   های مورد اندازه گیری  ــبیه  س ش
ــام صحیح  ــتن ارق ــد. به   بیانی، برای داش می باش
ــدر قابل  ــه همان   ق ــنجش و مقایس باید معیار س
ــراري پایداری  ــرورت برق ــد که ض اطمینان باش
ــل  ــر قاب ــش غی ــن آزمای ــیال در حی ــان س  جری
چشم   پوشي است. برای سنجش به طور کلی یکی 

از دو شیوه   ي زیر مورد استفاده قرار می   گیرد:
    

   

10. Linearity
11. Repeatability
12. Nominal Range
13. 0% - 25% - 50% - 75% - 100%

شکل10. 1.  تقسیم بندی انواع صحت سنج

در هر مرحله سنجش با عملیات یک طرفه و یا دو 
ــیال به میزان استاندارد از دستگاه  طرفه عبور س
تحت واسنجی، امکان مشاهده 10,000 پالس در 

خروجي دستگاه وجود دارد. 
چنان چه میزان سیال عبوري از دستگاه در حدي 
ــد که بتوانیم 10,000 پالس داشته باشیم،  نباش

ــول و با تفکیک  ــبه ی MF قابل قب ــراي محاس ب
پذیري مناسب مي  توان رفتار دستگاه اندازه گیری 
ــت  ــنجی را با رجوع به اطالعات به دس تحت واس
ــن منظور محدودیت  هایي  آمده تخمین زد. به ای
API- ــتاندارد ــوان به اس ــه مي  ت ــود دارد ک وج
ــل 4-6 )تخمین مقدار کارآیي در   MPMS فص
ــای این روش  ــوع نمود. مزای ــرداري( رج نمونه ب

عبارت است از:
   با توجه به ثابت بودن مسیر و حجم مایع حبس 
ــاز و عدم امکان بخار شدن  شده بین دو آشکارس

مایع، از دقت دستگاه کاسته نمی  شود؛
ــریع و به  موقع عمل     دقت باال به  علت واکنش س

دو آشکارساز در مسیر گوی؛
ــرف و دور ریز مایع به  کار  ــه  جویی در مص    صرف

برده شده برای آزمایش؛
ــتگاه  ــتفاده از دس    قابل حمل بودن و امکان اس

در محل.
می  خواهیم بدانیم، چرا کاربران هزینه  های بسیار 
ــنجي تحمل  ــر صحت س ــق ام ــادی را در تحق  زی
ــرایط  ــن هزینه  ها که برای ایجاد ش می کنند؟ ای
ــنجي  ــگام آزمایش و صحت س ــی فرآیند هن واقع
ــود برای حصول نتایج زیر خواهد  پرداخت می ش

بود:
   دست یابی به تغییرات احتمالی در رقم MF؛

   بازبینی و تحقیق در مورد تکرارپذیری، خاصیت 
خطی بودن و صحت یا درستی دستگاه؛

   رعایت قوانین قراردادی و قوانین بین  المللی در    
اندازه گیری جریان سیال به قصد فروش؛

ــتانداردی و     حصول اطمینان از رعایت نکات اس
دستورالعمل  ها.

ــتگاه های اندازه گیری  برابر با توصیه  ی API دس
جریان سیال باید به  صورت دوره ای صحت سنجی 
ــت MF یک دستگاه نمی  تواند  شوند. بدیهی اس
ــرار گیرد.  ــتناد ق ــی مورد اس ــرای مدت طوالن ب
تغییرات احتمالی در رفتار دستگاه و عدم صحت 
 MF در ارقام قرائت شده و غیر قابل اعتماد بودن

می  تواند ناشی از هر کدام از عوامل زیر باشد:
   تغییرات در میزان جریان سیال؛

   تغییرات در شاخص  های کیفی سیال، از جمله؛               
تغییرات در گران  روی و چسبندگی آن؛
   تغییرات در میزان دما و فشار سیال؛ 

   آلودگی سیال؛
   فرسودگی دستگاه؛

   انجام تعمیرات و تعویض قطعه  ی دستگاه؛
   شرایط عملیاتی )بطور عام(.

جریان سیاالت ...
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3.10. تعاریف ]1[
ــروع به تشریح شیوه های صحت سنجی  قبل از ش
ــا تعاریف و عبارت  هایی که با آن مواجه  در این ج

خواهیم بود را بیان می   کنیم.
حاصل و خروجی صحت سنجی دستگاه، دو معیار 
ــت که به کاربر داده می شود. این دو معیار که  اس

به   صورت عدد داده می شود، عبارتند از:
. MF و K-Factor 

 K-Factor تعریف
این معیار که به صورت عدد داده می شود، بیان گر 
ــتگاه تحت آزمایش  تعداد پالس های خروجی دس
نسبت به کمیت ثابت )یا کمیت واحد( عبور داده 
ــد. هم چنین گاهی این  ــتگاه می باش شده از دس
معیار را به صورت نسبت فرکانس پالس خروجی 
ــیال عبوری از آن نیز بیان  ــتگاه به سرعت س دس
ــت این ویژگی به عنوان  می   کنند. البته ممکن اس
ــتگاه از طرف  ضریبی برای تصحیح خروجی دس
سازنده ذکر گردد. آن   چه مهم است این است که 
ــته و به   درستی  کاربر مفهوم کاربردی آن   را دانس

به کار گیرد.

Meter Factor تعریف
ــنجي و  ــوان هدف نهایي واس ــن معیار به عن  ای
ــبت حجم مشخص  ــنجي به صورت نس صحت س
ــتگاه  ــده از دس ــیال عبوری به رقم خوانده ش س
محاسبه می شود. در این   صورت، بهترین رقم برای 
هر دستگاه می تواند عدد »یک« باشد ولی معموالً 
»یک« نیست ولی بسیار به »یک« نزدیک بوده و 
ــتگاه اندازه گیری ما هنگام عملیات  آن   چه که دس
ــود تا  ــان دهد در این عدد ضرب می ش اصلي نش
ــازی ارقام قرائت شده تا حدودی انجام  جبران   س
ــود. از آن جا که صحت سنجی به دفعات زیادی  ش
ــود، با ثبت این ارقام در یک جدول و  انجام می ش
 ،MF ــت آوردن منحنی تغییرات احتمالی به دس
ــی که بیان گر صحت کارآیي و  تغییرات این منحن
ــتگاه در طول عمر آن می   باشد  پایداری رفتار دس
براي کاربر مفید خواهد بود. رابطه   ی نهایی برای 

محاسبه به صورت زیر خواهد بود:

MF = GSVp / IVm

ــت، از این  می   دانیم MF یک عنصر بدون بعد اس
ــنج  ــتاندارد و خالص صحت س رو واحد حجم اس
)GSVp(17 و واحد حجم استاندارد نمایش داده 
 18)IVm( ــتگاه تحت آزمایش ــط دس ــده توس ش

رابطه ي باال به   صورت مشابه خواهد بود ضمن این 
ــرایط یک سان یعنی دما   که مقادیر فوق نیز در ش

و فشار پایه به  دست آمده است.
 API MPMS بنابراین ا با مراجعه به استاندارد 
17. Gross Standard Volume (By Prover)
18. Indicated Volume (By Meter)

ــدادي از مراحل زیر انجام  فصل 2-12 یک یا تع
خواهد شد:

   محاسبه ی حجم پایه ی صحت سنج  ها؛
   محاسبه ی MF دستگاه های اندازه  گیري؛

ــت عمل کرد     ــه  ی صح ــب تأییدی ــدور برچس    ص
دستگاه اندازه گیری )صدور گواهي نامه(.

زمان اعمال MF جدید 
محاسبه ی MF در یک سامانه  ی انتقال گزینه  های 

مختلفی را برای اعمال آن به ما می  دهد:
ــامانه های انتقال به روش سنتی که تمام  1. در س
محاسبات به  صورت دستی انجام می شد، براساس 
ــخص ثالث ضریب  ــن و با نظارت ش توافق طرفی
جدید به  دست آمده در محاسبات همان بارگیری 
ــد و یا این  که در  و از ابتدای بارگیری لحاظ می  ش

بارگیری بعدی به  کار گرفته می  شد.
ــرفته و امروزی، به  ــامانه های انتقال پیش 2. در س
محض نهایی شدن ضریب جدید و پذیرش19 آن، 
ــبات به  کار گرفته می شود  ضریب جدید در محاس
ــان لحظه  ی پذیرش  ــبات بارگیری از هم )محاس

اصالح می شود(.
3. در بعضی از سامانه های جدید این امکان وجود 
ــد را ابتدای بارگیری اعمال  دارد که ضریب جدی

کنیم.

دوره  های انجام صحت سنجی
ــام دوره  های  ــرار و انج ــرای تک ــزی ب ــه  ری برنام
ــون توصیه های  ــه عواملی هم چ ــنجی ب صحت س
ــتگاه، محل  ــرایط فرآیندی، عمر دس سازنده، ش
ــی، نظام نامه  های  ــرایط فصل ــتگاه، ش ــب دس نص
ــتانداردهای مورد استفاده، امکانات در  محلی، اس
دسترس محلی و برخی دیگر شرایط بستگی دارد 

که در ادامه بعضی از این عوامل آمده است:
ــام عملیات، برای  ــداد دفعات انج ــاس تع 1. براس

مثال هر سه بار بارگیری؛
ــتگاه یا حجم عبور داده  ــاس کارکرد دس 2. براس
ــر 100,000  ــال بعد از ه ــرای مث ــده از آن، ب ش

بشکه ی عبوری؛
ــاس زمان  بندی و رعایت فاصله ی زمانی،  3. براس

مثالً هر 15 روز یک  بار.
ــه  گانه  ی  ــرایط س اگر ضمن رعایت هر کدام از ش
ــد ولی  ــنجی نباش باال ضرورتی به انجام صحت س
ــنج انجام  تعمیرات یا تعویض قطعه روی صحت س
پذیرفته شده باشد یا دستگاه را برای بازرسی فنی 
از محل خود باز کرده باشیم، آن  گاه خارج از نوبت 
ــتی عملیات صحت سنجی به طور اضطراری  بایس

روی دستگاه انجام شود.
ــتانداردی و در حالت  اما مطابق با توصیه های اس
ــش داخلی  ــیب  دیدگی پوش کلي، در صورت آس
ــت کردن آشکارسازها و یا  ــنج، باز و بس صحت س

19. Accept

جریان سیاالت ...
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ــطح بیرونی توپک یا پیستون،  ــیب  دیدگی س آس
واسنجی صحت سنج الزامی است. البته به شرایط 
ــنجی  های دوره ای را نیز  ــتی واس ــده بایس یاد ش

اضافه نمود.
ــتاندارد API بهترین حالت تعیین  نکته ی 1: اس
زمان صحت سنجی بعدی را لحاظ کردن ترکیبی 

از شرایط حجمی و زمانی می  داند.
ــال عملیات  ــر در یک فصلی از س نکتـه ی 2: اگ
ــتگاهی به طور موفقیت  ــنجی روی دس صحت س
ــتگاه فوق در سرویس  ــده باشد ولی دس انجام ش
قرارنگرفته باشد، استفاده از این دستگاه در فصل 
بعدی بدون صحت سنجی مجدد توصیه نمی  شود.

ــات  عملی ــام  انج ــان  زم ــن  بهتری نکتـه ی 3: 
صحت سنجی یا صبح زود است یا غروب هر روز.

گستره  ی نامی
ــتره ی نمایش  ــی، گس ــتره ی نام ــور از گس منظ
ــه در این محدوده  ــت ک ــتگاه اندازه گیری اس دس
دستگاه تنظیم و واسنجی می شود. طبق قرارداد، 
ــتره 20Zero و به حداکثر آن  به حداقل این گس

Span گفته می شود.

ــوب به MF به  دست آمده  ــتي منس نکته: درس
ــتگاه تحت آزمایش می تواند متأثر از  برای هر دس

عوامل زیر باشد:
   تأثیر عدم قطعیت در کالیبراسیون؛

ــدید عدم قطعیت  ــود عواملي که باعث تش    وج
مي شوند؛

   عمل کرد دستگاه تحت آزمایش؛
ــي از قرائت  ــاي ناش ــاي کاذب و خطاه    خطاه

دستگاه؛
ــبه و  ــه هنگام محاس ــکوکي ک ــاي مش    خطاه
استانداردسازي نتایج به دست آمده رخ مي دهد.

ــداول، گرد کردن  ــازي ج ــراي مثال، خالصه  س ب
ــتاندارد و  ــول یا غیر اس ــور غیر معم ــام به ط  ارق
هم  چنین انجام عملیات و محاسبات میاني و پیش 
ــبه   ی MF همگی می تواند در درستي  نیاز محاس
یا نادرستي MF به   دست آمده نقش منفي داشته 
ــري از آن که  ــر بیان دیگ ــد ]MF .]2 یا ه  باش
بیان  گر اطالعات کلیدي از نتیجه   ی صحت سنجي 
ــد در فرم هاي  ــد، بای ــتگاه تحت آزمایش باش دس
 API ــتاندارد ــه نمونه   اي از آن در اس ویژه   اي ک
MPMS فصل 2-12 آمده است گزارش گردد.

ــرایط  ــف و ش ــه تعری ــدد ب ــه مج ــن مراجع ضم
ــری در یک  ــم تکرار پذی ــی   دانی ــری، م تکرارپذی
ــوان معیاری  ــه تنهایی به عن ــنج نباید ب صحت س
ــنج مورد  ــه ی آن صحت س ــرش نتیج ــرای پذی ب

استفاده قرار گیرد.

ــت و  ــه الزاماً مقدار Zero همان صفر فیزیکي نیس ــود ک 20. توجه ش
ــود مقدار Zero نیز تعریف  ــیگنال مي ش مطابق با تعریفي که براي س
 4mA 20~ 4 مقدار mA ــد: براي مثال در گستره ی نامي خواهد ش

همان Zero است.

 به   علت وجود یک سری خطاهای ناشناخته هنگام 
ــش، تکرارپذیری خوب الزاماً متضمن  انجام آزمای
صحت و درستی مناسب دستگاه صحت سنج نیست، 
ــرط یک »شرط الزم ولی ناکافی«  به بیانی این ش
ــری نتایج مناسب در تکرار  ــت. حصول یک س  اس
 آزمایش   های متوالی کنترل شده و تحلیل آماری آن 
ــنج  می   تواند بیان گر ویژگی تکرارپذیری صحت س
ــرد یک  ــتی عمل ک ــا درس ــد. ام ــر باش ــورد نظ م
ــنج، حاصل دقت و درستی یکایک اجزا  صحت س
ــنج  و تجهیزات اندازه گیری مجموعه   ی صحت س
ــت. در نهایت اصالح دو ویژگی تکرارپذیری و  اس
درستی دستگاه صحت سنج با کالیبره کردن تمام 

ادوات آن قابل دست یابی است.

حساسيت21
ــبت تغییر مکان  ــیت، عبارت است از نس حساس
ــتگاه اندازه گیری به  ــنجش دس ــی عقربه س خط

تغییر در متغیر اندازه گیری شده.

عدم قطعيت22
ــک  ــا در ی ــگاهی ی ــه ی آزمایش ــک تجرب  در ی
ــتیم خطای  ــی، اگر می دانس ــری معمول اندازه گی
ــی می شود به  ــت و از کجا ناش اندازه گیری چیس
ــذف کنیم!  ــتیم آن  را ح ــورت قطعی می توانس ص
یعنی، نتیجه ی آزمایش و اندازه گیری هرچه باشد 
ــناخته ی خطایی هم هست  دارای یک بخش ناش
ــت. این مقدار را عدم قطعیت  که قابل حذف نیس
ــامل خطاهایی  ــدم قطعیت ش ــم. پس، ع  می نامی
ــه نوعی  ــتند و ب ــل حذف نیس ــود که قاب ــی  ش  م
ــده  می   تواند دقت و صحت کمیت اندازه گیری ش

را زیر سؤال ببرد.

حجم پایه23
ــاز در صحت سنج های  حجم مایع بین دو آشکارس
ــرایط  ــزان ثابت بوده و در ش ــه می ــی که ب حجم
ــت آمده است، حجم پایه نامیده  استاندارد به   دس
می شود. الزم به   ذکر است که در صحت سنج   های 
ــه همان حجم مایع  حجمی یک   جهته، حجم پای
ــت. اما در صحت سنج   های  ــاز اس بین دو آشکارس
ــم پایه مجموع  ــه منظور از حج ــی دوجهت حجم
ــت خواهد بود.  دو حجم در حرکت رفت و برگش
ــده  ــبات به رقم داده ش ــب دیگر در محاس از جان

توسط کارخانه   ی سازنده اکتفا نمی   شود، بلکه به  
 صورت سالیانه و ادواری باید این رقم با دقت الزم 

ــبه شود. حجم پایه نیز یکی  اندازه گیری و محاس
ــوط به عملیات  ــبات مرب از عوامل مهم در محاس

صحت سنجی است.

21. Sensitivity
22. Uncertainty
23. Base volume یا Reference volume

جریان سیاالت ...
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شرایط استاندارد
تمامی آزمایش   ها در شرایط استاندارد دما و فشار 
ــن   صورت باید نکات  ــد، در غیر ای انجام خواهد ش
ــود.  ــبات لحاظ ش ــازی24 هم در محاس جبران س
ــرایط استاندارد  ــار محیط در ش مقادیر دما و فش

عبارتند از:
60o F :دما   

14.7 PSIg فشار: معادل   

مالحظات عمومي
ــتگاه های  ــام دس ــنجي تم ــنجي و صحت س واس
ــرایط  ــع و در ش ــط مای ــد توس ــری بای اندازه گی
ــود. مشخصات  ــار انجام ش ــتاندارد دما و فش اس
ــل در آزمایش  ــیال دخی ــیمیایی س فیزیکی و ش
ــیال واقعی محل  ــنجی با مشخصات س صحت س
ــردن  ــاظ ک ــری و لح ــتگاه اندازه گی ــب دس نص
محاسبات جبران   سازی در عملیات صحت سنجی 
ــود. اگر از یک دستگاه براي  نیز نباید فراموش ش
ــیال   های متفاوت و هم  چنین  ــنجش جریان س س
ــتفاده  ــي گوناگون اس ــواص فیزیک ــا خ ــیال ب  س
ــتگاه با  ــنجي آن دس ــت واس ــود، الزم اس  مي   ش
ــرایط فرآیندي انجام پذیرد  شبیه سازي تمام ش
 API ــتاندارد ــه اس ــتر ب ــات بیش ــراي اطالع )ب

MPMS فصل 8 .4 مراجعه شود(. 
ــنجش بسیار  ــتگاه های س ــتفاده از دس ضمن اس
ــت که  ــنجي، باید در نظر داش ــق هنگام واس دقی
ــری )از جمله  ــامانه های اندازه گی لوازم جانبي س
ــنجش فشار، دما و چگالی( در زمان کار  ادوات س
ــي براي ایجاد  ــنجي می تواند منبع یا هنگام واس

عدم قطعیت در سنجش باشد.
ــل 12 به این  ــتاندارد API MPMS فص در اس
ــت و در فصل 13 نیز  ــده اس ــاره ش ــایل اش مس

روش های کاربردي ارایه شده است.

4.10. مراحل انجام صحت سنجی
بهترین شیوه در صحت سنجی، مقایسه   ی عملکرد 
ــتگاه  ــان با یک دس ــری جری ــتگاه اندازه گی  دس
دقیق   تر است. اما در این  جا، دقیق   تر بودن دستگاه 
ــنجیده می شود؟ آیا  شاخص با چه معیارهایی س
ــه گواهی نامه   های  ــاً ب ــد که صرف ــت می   کن کفای

اولیه ی صادره توسط سازنده   ی دستگاه یا گواهی 
  نامه   های صادره توسط مؤسسات مجاز معتبر25که 

آزمایش   هایی روی دستگاه ما انجام داده   اند، استناد 
کنیم؟ شرایط آزمایش و محیط آزمایشگاه به چه 
ــش به چه صورت  ــد؟ مراحل آزمای نحو باید باش
ــیاری از این سؤال   ها در متن استاندارد  است؟ بس
IS0/IEC 17025 به عنوان الزامات آزمایشگاه 
یک واسنجی قید شده است، اما هدف ما در این جا 
ــت. ــتاندارد معتبر بین   المللی نیس  تبیین این اس

24. Pressure & Temperature Compensation
25. Accredited

در ابتدای امر می   خواهیم در خواننده ایجاد شک 
نموده و صحت عمل کرد دستگاه شاخص و مبنای 
ــؤال ببریم. در این   صورت اقدام  خود را نیز زیر س
ــنجی  ــنجی و واس ــت؟ در صحت س صحیح چیس
دستگاه های اندازه گیری جریان سیاالت )به ویژه 
دستگاه های با کاربرد اندازه گیری به قصد فروش( 

مراحل زیر باید به دقت انجام شود:
ــه یا حجم مبنا26  ــن گام، تعیین حجم پای 1. اولی
در یک صحت سنج است. به این روش، آب رانی27 
ــدن حجم  ــخص ش ــود. به بیانی، مش گفته می ش
ــنجِی  ــه معنای واس ــنج ب ــه ی یک صحت س پای

صحت سنج قلم   داد می شود.
ــه عملیات  ــنجی ک ــتن یک صحت س ــا داش 2. ب
ــنجی روی آن موفقیت   آمیز بوده، گام بعدی  واس
ــت. در این  ــتگاه اندازه گیر مبنا اس ــنجی دس واس
ــاخص  ــتگاه ش مرحله بر آن خواهیم بود که دس
ــنجی نموده تا بعد از اطمینان نسبت  خود را واس
 MF ــه تعیین ــبت ب به صحت عمل کرد آن، نس

مربوط به دستگاه شاخص خود اقدام نماییم.
ــتگاه اندازه گیر مبنا  ــک دس ــتن ی 3. حال با داش
ــتیم و هم  ــرد آن مطمئن هس ــم از عمل ک ــه ه ک
ــت، می   توانیم  دارای گواهی   نامه با تاریخ معتبر اس
دستگاه اندازه گیری خود را در کارگاه یا در حین

عملیات بارگیری28 واسنجی نماییم. 
نکته: بعد از انجام اولین گام و تعیین حجم پایه ی 
ــتگاه  ــنج، این امکان وجود دارد که دس صحت س
ــات بارگیری  ــود را در حین عملی اندازه گیری خ
ــنجی نماییم. این   گونه صحت سنجی  نیز صحت س
ــود که صحت سنج ما به صورت  زمانی انجام می ش
ثابت29 در مسیر جریان بارگیری قرار داشته باشد.
در ادامه   ی بحث، هرکدام از مراحل سه   گانه   ی باال 

به تفکیک تشریح خواهد شد.

26. Base volume
27. Waterdraw
28. On Line
29. Stationary prover

5.10. انواع صحت سنج
ــنج   ها به روش های مختلف دسته   بندی  صحت   س
ــوند. اولین دسته   بندی از نظر ابعاد و کاربرد   می ش

صحت سنج است که به دو گونه است:
ــه  ــن   گون ای ــت-  ثاب ــای  ــنج   ه ــت   س صح  .1 
ــنج   ها دارای کاربرد در مجموعه   هایی را  صحت س
دارد که تعدادی دستگاه اندازه گیری جریان سیال 
ــرای نمونه در پایانه های  ــد )ب در حال کار می   باش
صدور نفت خام و فراورده   های نفتی(. در این   گونه 
ــتگاه تحت آزمایش نیز باال   موارد که ظرفیت دس
ــی دوجهته  ــنج   های حجم ــد، از صحت س می   باش

استفاده می شود. 
ــن   گونه  ــل حمل30- ای ــای قاب ــنج   ه 2. صحت   س
ــت پایین  ــوالً در ظرفی ــه معم ــنج   ها ک صحت س
ــرد در محل   هایی  ــوند، دارای کارب ــاخته می ش س
ــتگاه های اندازه گیری کم و  هستند که تعداد دس
ــت. هم چنین کاربرد این   گونه   با ظرفیت پایین اس
ــی از توزیع  ــه   های ــرای مجموع ــنج  ها ب  صحت س
ــرای بارگیری  ــه ب ــت ک ــای نفتی اس ــرآورده   ه ف
تانکرهای جاده   پیما و برای خطوط یا دستگاه های 
ــت.  اس ــب  مناس ــج  این  6 ــا  ت  3 ــری   اندازه گی
ــه   ای  ــل روی اراب ــل حم ــای قاب ــنج   ه صحت س
ــتفاده از آن، ارابه  چهارچرخ قرار دارد که برای اس
ــه محل مورد نظر هدایت نموده و ضمن مهار  را ب
کردن چهارچرخ آن، باید از طراز بودن مخزن آن 
ــنج  اطمینان حاصل نمود. قبل از اتصال صحت س
به محل مورد نظر، باید از صحت عمل کرد شیرها، 
اتصاالت و رابط ه  ای بین صحت سنج و محل نصب 

مطمئن شد.
از نظر ساختمان و اصول اولیه ی به   کار برده شده 

نیز صحت سنج   ها به دو دسته تقسیم می   شوند:
الف( صحت سنج حجمی

ب( صحت سنج وزنی
ــتاندارد API به آن معتقد  اما مطابق با آن   چه اس
ــت و در صنعت نیز طبق آن عمل شده است،  اس

سه نوع صحت سنجی وجود دارد:

30. Portable prover
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الف( صحت سنج حجمی یک طرفه

ب( صحت سنج حجمی دو طرفه

شکل2.10. دو نوع صحت سنج حجمی

شکل 3.10. تصویر یک صحت سنج حجمی

1. Displacement Provers or Pipe 
Provers
2. Tank Provers
3. Master Meter Provers

ــدی Pipe Prover ها )با  ــه   بن ــي، طبق از طرف
اصولی مشابه( خود به صورت زیر خواهد بود ]3[:
1. Unidirectional Pipe Prover
2. Bidirectional Pipe Prover
3. Unidirectional Piston Prover
4. Bidirectional Piston Prover
5. Compact Prover
6. Pulse- emitting Prover

1.5.10. صحت سنج های حجمی
ــوع معمول آن به  ــنج  های حجمی که ن صحت  س
ــت  Displacement Prover  نیز معروف اس
ــود.  ــاخته می ش  در ابعاد و حجم  های متفاوت س
ــت بوده و  ــتگاه از نوع ثاب ــداول ترین این دس مت
ــتگاه اندازه گیری  ــب دس ــاورت محل نص در مج
ــوع دیگر آن نیز  ــرار می  گیرد، ن ــتفاده ق مورد اس
ــوع ثابت یا  ــد. اما در هر دو ن ــل حمل می باش قاب
ــنجش  ــتیم در هر بار س ــل حمل ما ملزم هس قاب
ــتگاه  ــی دس ــس در خروج ــداد 10,000 پال تع
ــته باشیم تا بتوانیم از صحت فرآیند آزمایش  داش
ــنج  ــان حاصل نماییم]4[. اما در صحت س اطمین
ــا 31SVP الزامی به  ــاد کوچک ی ــی در ابع حجم
ــت، با این  تعداد 10,000 پالس در خروجی نیس
ــای جدید و به لحاظ  ــود با توجه به فناوری ه وج
استفاده از روش های نوین درون یابی پالس امکان 
ــت. فصل  حصول تفکیک پذیری 0/0001 نیز هس
ــت عنوان ــتاندارد API MPMS تح  2. 4 از اس

ــه  ــردازد ب ــی  پ Displacement Provers م
ــن  گونه  ــه در ای ــات قابل مالحظ ــریح جزیی تش

صحت سنج ها.
ــان  ــکل  های 10. 2 و 10. 3 نش ــان  گونه که ش  هم
ــنج حجمی از  ــد، در نوع معمول صحت س می  ده
ــکل استفاده شده است که  لوله )یا لوله  های( U ش
داخل آن یک گوی متحرک قرار دارد. مایع بین دو 
 گوی دارای حجم معلوم و ثابت بوده و اندازه ی قطر 
ــطح گوی  ها  گوی  ها و فاصله بین جداره  ی لوله و س
ــتاندارد است به طوری که امکان  دارای رواداری32 اس
ــع از قطعات  ــتی، نفوذ و یا خروج مای ــر گونه نش ه
مختلف دستگاه به ویژه از بین جداره  ی لوله و توپک 

فراهم نمی  باشد.
ــتگی به  ــکل بس ــر لوله  های U ش ــدازه ی قط ان
ــته  ــتگاه تحت آزمایش داش اندازه و ظرفیت دس
ــی  ــا حت ی و  ــنجی  کارگاه صحت س ــک  ی در   و 
ــاحلی  ــل حمل یا ثابت و س ــنج های قاب صحت س
ــنج حجمی دارای لوله  های  ممکن است صحت س
ــه  ــه Run و با س ــکل متنوع )حداقل با س U ش
31. Small Volume Prover
32. Tolerance

جریان سیاالت ...
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1. بخش کاليبره شده
ــتاندارد حدفاصل  ــم این بخش که فضای اس حج
ــم پایه را  ــوده و میزان حج ــاز ب  بین دو آشکارس

ــازد، توسط سازنده مشخص شده است. آن    می  س
ــط  ــده توس ــه به   عنوان حجم بخش کالیبره ش چ
ــد از طراحی و  ــود، بع ــه ما داده می ش ــازنده ب س
ــنج، طی آزمایش   های مکرر و  ــاخت صحت س س
ــا به   کار بردن  ــتانداردهای معتبر و ب مطابق با اس
ــده به   دست آمده است. رقم  روش های شناخته   ش
ــوان حجم  ــازنده به   عن ــط س ــت آمده توس به   دس
ــم همراه با  ــود. این رق ــه ثبت می ش ــه ی اولی پای
ــنج از جمله آلیاژ   دیگر اطالعات ویژه   ی صحت س
به   کار برده شده در ساخت دستگاه، ابعاد دستگاه، 
ــنج درج خواهد  ظرفیت و ... در مدارک صحت س

شد. 

2. گوی39
ــار مایع داخل لوله   ی  ــطه   ی فش این عنصر به واس
ــور آن از مقابل  ــکل حرکت می   کند که عب U ش
ــنجی  ــان عملیات صحت س ــازها در زم آشکارس
ــد بود.  ــنجی خواه ــبات صحت س ــای محاس مبن
ــیر رفت یا  ــنج های دوجهته، در مس در صحت س
ــت و در حد فاصل تماس گوی  ــیر برگش در مس
ــود.  ــخص می ش ــاز، حجم پایه مش با دو آشکارس
 اندازه ی گوی و رواداری مجاز آن که از حساسیت 
ــت A از فصل  ــت در پیوس ویژه   ای برخوردار اس
ــت.  ــده اس ــتاندارد API-MPMS آم 2. 4 اس
ــا موارد  ــه در تماس ب ــت ک ــی اس گوی از جنس
هیدروکربوری آسیب  پذیر نبوده و به طور عام باید 
ــد، در غیر  ــتانداردی باش مطابق با توصیه های اس
ــکل دادن گوی و بروز  این صورت امکان تغییر ش
ــت. جنس   های معمول که  خطا اجتناب ناپذیر اس
ــده  ــوی در کاربردهای مختلف توصیه ش برای گ

است عبارتند از:
 Neoprene     نفت خام و میعانات نفتی   
Nitrile                                  گازها   
Polyurethane    مایعات فرار   

ــن فضای خالی  ــت و در ای ــل گوی خالی اس داخ
ــول )ضد  ــوط آب و گالیک ــا مخل ــوالً آب ی معم
ــه اندازه ی  ــا قطر آن ب ــود ت ــگ( تزریق می ش زن
ــد. قطر یا سطح جانبی گوی باید به   مناسب برس
ــد که رواداری به   دست آمده حاکی  اندازه   ای باش
ــد. برای  ــا 4 درصد بیش  تر از قطر لوله باش از 2 ت
ــیر  ــق یا تخلیه   ی مایع از داخل گوی، دو ش تزری

روی سطح جانبی آن تعبیه شده است. 

39. Sphere

   Pipe Prover     
   Tank Prover

ــنج  های  ــد که  صحت س ــالً هم بیان ش ــف( قب ال
حجمی Pipe Prover خود دارای دو نوع است:

ــه37 این  ــک  جهت ــی ی ــای حجم ــنج  ه صحت  س
ــه ی بین دو  ــوالً فاصل ــه معم ــا ک ــنج  ه صحت س
ــتقیم است  ــاز به  صورت یک لوله  ی مس آشکارس

فضای زیادی را اشغال می  کند.
ــه38- این نوع  ــی دوجهت ــنج  های حجم صحت  س
ــای بین دو  ــوده و فض ــول   تر ب ــنج معم صحت س
ــده  ــکل طراحی ش ــاز در لوله  ه ای U ش آشکارس
ــنج دو  ــم پایه در این صحت س ــت. چون حج اس
ــت، طبیعتاً دقت و صحت  برابر نوع یک   طرفه اس
دستگاه می تواند بهتر از نمونه ی یک جهته باشد، 
ولی این موضوع عمومیت ندارد. مالک محاسبات 
ــک حرکت رفت  ــنجی ی ما در عملیات صحت س
ــن عملیات با  ــت بوده که ای ــک حرکت برگش و ی
ــکان   پذیر خواهد  ــنج ام طراحی ویژه   ی صحت س
بود. لذا جبران تفاوت محل تشخیص آشکارسازها 
ــط توپک در یک زمان رفت و برگشت فراهم  توس
ــده و این موضوع به عنوان یک ویژگی شایسته  ش
ــه ی قابل  ــان تر نتیج ــد باعث حصول آس می توان
ــاز در تعداد دفعات  ــرش تکرارپذیری مورد نی پذی

کم تر آزمایش ها بشود.
ــنج را نمایش  ــن دو نوع صحت س ــکل 2.10 ای ش

می دهد.
ــمارنده   ی روی این   گونه صحت سنج   ها دو رقم  ش
ــه نمایش تعداد  ــد به طوری ک ــش می   دهن  را نمای

ــه   ی اول و مرحله   ی دوم هم به    ــس   های مرحل پال
ــده خواهد  صورت مجزا و هم به   صورت تجمیع ش
ــر هم  ــت س ــون دو مرحله آزمایش پش ــود. چ ب
ــر در مرحله   ی رفت  ــود. بنابراین اگ ــام می ش انج
ــد در  ــمارش پالس   ها خطایی رخ داده باش  در ش
ــت جبران خواهد شد. این اتفاق  مرحله  ی  برگش
ــنج ما را تضمین می   کند.  دقت دستگاه صحت س
ــم پایه در هر دو  ــت هر چند حج الزم به ذکر اس
ــان است، اما هیچ  ــت یکس مرحله    ی رفت و برگش
ــا در هر  ــداد پالس   ه ــود ندارد که تع ــی وج دلیل

دومرحله به یک اندازه باشد.

2.1.5.10. اجزای صحت سنج حجمی 
دوطرفه

صحت   سنج حجمی دوجهته، دارای اجزای اصلی 
ــت به طوری که نبود هرکدام از این اجزای،  زیر اس

امکان صحت سنجی را سلب می   کند:

37. Unidirectional
38. Bidirectional

یر ــیر ــیر  ــی مایع از داخل گوی، دو ش ــی مایع از داخل گوی، دو ش ق یا تخلیهــق یا تخلیهــق یا تخلیه ــتزری ــتزری
روی سطح جانبی آن تعبیه شده است. 

39. Sphere

ت بهــت بهــت بهطوریکه نبود هرکدام از این اجزای،  ــزیر اس ــزیر اس
امکان صحتسنجی را سلب میکند:

37. Unidirectional
38. Bidirectional
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اندازه ی مختلف( برای صحت سنجی دستگاه هایی 
با اندازه  های متفاوت باشد.

ــه های  ــیال در لول ــت س ــر، حرک ــب دیگ از جان
ــا دوجهته  ــک  جهته و ی ــنج می  تواند ی صحت س
ــه از یک  ــنج  های دو طرف ــد که در صحت س باش
ــتفاده  ــیر اس ــه33 برای تغییر مس ــیر چهارراه ش
ــت:  ــر دو صورت دو نکته مهم اس ــود. در ه می ش
ــیال34 در طول  ــی ثابت بودن میزان جریان س یک
ــمارش پالس های  زمان آزمایش و دیگر تعداد ش
ــتناد در  ــتانداردها مورد اس ــده در اس ــه ش توصی
ــگام آزمایش. البته  ــازندگان، هن ــدارک فنی س م
نباید فراموش شود که آزمایش  ها تنها در شرایط 
ــده برای دما و فشار معتبر  ــتاندارد تعریف ش اس
ــیت  خواهد بود. نکته  ی دیگر که حاکی از حساس
ــنجی است، ضرورت  فوق العاده عملیات صحت س
ــازهای35 و هم چنین دقت و  تکرار پذیری آشکارس
ــت. از جانب دیگر نسبت  حساسیت شمارنده اس
ــم مایع بین دو  ــیال و حج ــن میزان جریان س بی
ــناخته می شود، در دقت  گوی که به حجم پایه ش
عمل کرد دستگاه و فرآیند صحت سنجی مهم بوده 
و همواره ما را هدایت می  کند که از صحت سنج با 
حجم و اندازه ی متناسب با دستگاه تحت آزمایش 
خود استفاده نماییم. ناگفته نماند حجم مایع بین 
ــاز به عوامل دیگری هم  چون دقت و  دو آشکارس
ــن دو عدد متوالی  ــخیص و تفکیک بی قدرت تش
در دستگاه شمارنده، تکرارپذیری در آشکارسازها 
ــنج  ــری در مجموعه ادوات صحت س ــرار پذی و تک

بستگی دارد.
ــیت یا قدرت  ــت آوردن MF با حساس برای بدس
ــتگاه ها  ــادل 0/0001 در اغلب دس تفکیک36 مع
ــه 10,000 پالس در طول یک آزمایش  حداقل ب
ــن میزان جریان  ــبت بی نیاز داریم. هم چنین نس
ــری و حجم  ــتگاه اندازه گی ــیال عبوری از دس س
ــود.  ــبات لحاظ ش ــا نیز باید در محاس ــع مبن مای
ــرایط اختصاصی آزمایش به گونه ای  چنان چه ش
ــده  ــد که نتوان تعداد پالس الزم و توصیه ش باش
را )متناسب با نوع دستگاه( در روند یک آزمایش 
ــتاندارد ــا آن چه در اس ــت آورد، مطابق ب ــه دس  ب

ــت باید از  ــل 6-4 آمده اس API-MPMS فص
روش های واسطه  ای کمک گرفت.

1.1.5.1. انواع صحت سنج  های حجمی
ــود دارای انواع زیر  ــی خ ــنج  های حجم صحت  س

است:
33. Four way valve
34. Flow rate
35. Detector
36. Resolution

جریان سیاالت ...
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ــش1. 5 .3. از فصل ــتر به بخ  برای اطالعات بیش
2. 4 استاندارد API MPMS مراجعه شود.

ــد  ــوی  ها به   گونه   ای باید باش ــرایط نگهداری گ ش
ــدید نباشد.  ــرمای ش که در معرض حرارت یا س
ــبد توری  ــن حالت، نگهداری آن در یک س بهتری
ــت. البته متناسب  و به صورت معلق یا آویزان اس
ــناور در  با جنس گوی، می   توان آن   را به صورت ش

مایع نیز نگهداری کرد]5[.

3. آشکارسازها
ــاس و دقیق که در دو  ــاز بسیار حس دو آشکارس
ــرار دارد و عبور گوی را  ــکل ق طرف لوله   ی U ش
ــخیص می دهد. محل قرارگیری دو آشکارساز  تش
ــاً قرینه  ــده الزام ــش کالیبره ش ــه   ی بخ روی بدن
ــازهای قدیمی که به روش  ــد بود. آشکارس نخواه
مکانیکی کار می کردند، دارای یک اهرم یا ضامن 
ــوده که گوی  ــی   متر ب ــه میل ــه طول تقریبی س ب
ــورد می کند. اما  ــا آن برخ ــورت مکانیکی ب به ص
فناوری های نوین و استفاده از ادوات نوری40 برای 
ــوری با قابلیت های  ــازهای ن این منظور، آشکارس
ــت. شایان  بهتر را در خدمت کاربران قرار داده اس
ــر در تولید  ــر از تقدم و تأخ ــت، صرف نظ ذکر اس
ــوری، هم چنان هر  ــی و ن ــازهای مکانیک آشکارس
ــنج ها کاربرد دارد ولی از  ــاوری در صحت س دو فن
قابلیت های نوع نوری نمی توان چشم پوشی نمود. 
ــازها باید دارای آن قابلیتی  به طور عام، آشکارس
ــوی از مقابل خود را با  ــند که بتوانند عبور گ باش
ــیتی در محدوده ی %0.05 ± از فاصله ی  حساس
خطی بین دو آشکارساز به خوبی تشخیص دهند.

4. لوله و اتصاالت
ــاالت و مقداری  ــنج از تعدادی اتص ــر صحت س ه
ــدازه ی این قطعات  ــود که ان ــکیل می ش لوله تش
ــت  ــه دس ــنج ب ــق صحت س ــبات دقی  در محاس
ــبات  ــنج در محاس می آید. حجم مبنای صحت س
ــاالت نقش مؤثر  ــدازه ی لوله و اتص ــن ان در تعیی
ــت اهتمام ویژه در  دارد. آن  چه در این جا مهم اس
جلوگیری از نشتی این اتصاالت است. نشت حتی 
ــد صحت و دقت عملیات  یک قطره مایع می  توان

صحت سنجی را خدشه  دار کند.

5. شيرهای هواگيری41
ــتگاه دارای دو شیر هواگیری است که در  هر دس
باالترین نقطه  ی دستگاه تعبیه شده است. در زمان 
ــنج و برای خارج نمودن  پرکردن حجم صحت س
ــتگاه صحت سنج از  هوای احتمالی موجود در دس
این شیر استفاده می شود. وجود حتی یک حباب 
هوا می  تواند عملیات صحت سنجی و محاسبات را 

دچار خطا کند.

40. Optical switch
41. Vent valve

6. شير تخليه  ی فشار42
ــراری و برای  ــار در مواقع اضط ــرای کنترل فش ب
ــطح ایمنی عملیات از این گونه ادوات  باال بردن س

استفاده می شود.

7. ادوات ابزاردقيق و نشان دهنده های 
محلی

ــان  ــار43، این نش برای نمایش 11و ثبت دما و فش
ــه )ورودی و خروجی  ــد در دو نقط ــده  ها بای دهن
ــات  ــول عملی ــود. در ط ــب ش ــنج( نص صحت س
ــط  ــده توس ــنجی ارقام نمایش داده ش صحت س
ــت و در  ــه ثب ــای مربوط ــه  ه ــن ادوات در برگ ای
ــتفاده می شود. شایان  هنگام محاسبات از آن اس
ــای ورودی و خروجی  ــت دو میانگین دم ذکر اس
ــنج  ــار ورودی و خروجی صحت س و میانگین فش

مالک عمل خواهد بود.

8. شير چهارراهه
ــیر از اهمیت باالیی برخوردار بوده و فقط   این ش
ــرد دارد. زمان  ــنج  های دوطرفه کارب در صحت س
ــیر فوق در  تغییر جهت و تغییر وضعیت دادن ش
عمل کرد صحت سنج مؤثر است. این شیر در زمان 
ــنج را تغییر  ــان در صحت س ــیر جری مقتضی مس

می دهد.

42. Relief valve
43. TI & PI

شکل 4.10. نمونه ی یک صحت سنج دوجهته

9. شير قطع دوگانه و تخليه44
 هرچه نشتی در شیرها و ادوات صحت سنج کم تر 
ــتگاه بیش تر خواهد بود.  باشد، صحت و دقت دس
ــازی مطمئن سامانه به   کار  ــیر برای جداس این ش

می   رود.

10. شير اصلی قطع  کننده45
ــیال به  طرف  ــت جریان س ــرای هدای ــیر ب این ش
ــات  ــای عملی ــا انته ــدا ی ــنج و در ابت صحت س

صحت سنجی کاربرد دارد.

11. صافی  
ــوبات و  ــیله جهت جلو گیری از ورود رس این وس
ــتفاده  ــنج اس ــع به صحت س ــق در مای ذرات معل

می شود.

12. رایانه
ضمن این  که به موقع و درست عمل کردن تمامی 
ادوات و متعلقات صحت سنج توسط رایانه کنترل 
ــیله با نرم   افزار طراحی شده ی  ــود، این وس می ش
ــبات به شرایط  خود جهت انجام و هدایت محاس
ــق ایفای نقش  ــبات دقی ــوب و انجام محاس  مطل

می  کند.

44. Double block & bleed valve
45. Main lock valve

جریان سیاالت ...
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13. محفظه یا محل استقرار  گوی46
ــا بین دو  ــکل ی ــواره در لوله   ی U ش ــوی هم گ
ــاز قرار ندارد. در زمان   هایی که عملیات  آشکارس
ــاًل هنگام  ــده )مث ــروع نش ــنجی ش ــی واس واقع
ــنج(  ــرایط دمایی صحت س هواگیری یا تثبیت ش
ــته و  ــود قرار داش ــتقرار خ ــل اس ــوی در مح  گ

آماده   ی راندن در مسیر اصلی خود می باشد.

3.1.5.10. نکات تجربی، کاربردی و 
طراحی

1. زمانی که به هر علتی در قطعات ثابت دستگاه 
ــیب دیدگی در عایق  صحت سنج، خوردگی یا آس
ــول اطمینان از  ــود برای حص ــاهده ش لوله  ها مش
ــبت به  ــتگاه، قطعاً باید نس ــرد صحیح دس عمل ک
تعمیر و سپس کالیبراسیون مجدد آن اقدام شود. 
ــت مراجعه به سوابق و نتایج ثبت شده  بدیهی اس
دستگاه می   تواند راهنمای خوبی برای قضاوت در 

مورد صحت عملکرد آن باشد.
2. شیرهای دستگاه اعم از شیرهایی که در فرآیند 
ــیرهای  ــنجی نقش دارند و یا ش ــی صحت س اصل
ــتی دارای  تغییر وضعیت Run ها باید از نظر نش
آن درجه از اطمینان باشند که بتوان آن را بدون 
نشتی47 نامید، به این منظور معموالً شیرها از نوع 

قطع دوگانه و تخلیه انتخاب می شوند.
3. میزان جریان سیال در طول آزمایش باید ثابت 
ــیال می   تواند به عواملی همچون  باشد، جریان س
ــی عمل کرد تلمبه و عمل کرد  طول لوله   ها، چگونگ
ــیر  ــتگاه )از جمله ش ــر دس ــی از ادوات دیگ بعض
ــد که در فصل 8.  ــته باش چهارراهه( ارتباط داش
ــه طور مفصل  ــتاندارد API-MPMS ب 4 از اس
ــده است. از دیگرسو، باید زمان  به آن پرداخته ش
ــردد که در طول  ــه   ای انتخاب گ ــش به  گون آزمای
ــرف گیرنده   ی  ــنجی از ط مدت عملیات صحت س
ــتنده   ی آن هیچ نیازی به افزایش  محموله یا فرس

یا کاهش جریان نیست.
ــات  عملی ــگام  هن ــیال  س ــان  جری ــزان  می  .5
ــیار نزدیک( به  ــنجی باید معادل )یا بس صحت س
ــرایط فرآیندی در زمان کار دستگاه باشد]5[،  ش
ــتر به بند 2,8,6 از استاندارد  جهت اطالعات بیش

API MPMS 4.8 رجوع شود.
ــتگاه باید دقت شود  ــاخت دس 6. در طراحی و س
ــنج و هنگام  که در زمان کار مجموعه  ی صحت س
تغییر جهت دادن جریان سیال یا باز و بسته شدن 

شیرها، شوک  های احتمالی در آن مهار شود.
ــک  جهته یا  ــنج ی ــم پایه در یک صحت س 7. حج
ــنج های  ــت صحت س ــیر رفت یا برگش در هر مس
ــه در هر دور  ــد ک ــد به میزانی باش ــه بای دوجهت
ــتگاه اندازه گیری  ــت( دس آزمایش )رفت یا برگش
تحت آزمایش حداقل 10,000پالس در خروجی 

46. Chamber
47. Leak free

داشته باشد )در یک صحت سنج دوطرفه، حداقل 
تعداد 20,000 پالس در دو مسیر رفت و برگشت 
ــد(. رعایت این نکته که باید  ــمارش خواهد ش ش
ــود دقت و تکرارپذیری را در  در طراحی لحاظ ش
ــنج تضمین می کند. در ضمن چنان چه  صحت س
ــک عملیات  ــده در ی ــول تعداد پالس یاد ش حص
ــد، اگرچه دقت و  ــنجی امکان پذیر نباش صحت س
ــت  یافتنی  ــله آزمایش  ها دس تکرارپذیری درسلس
ــد انجام آزمایش منوط می شود به توافق بین  باش

خریدار و فروشنده و با حضور شخص ثالث.
ــج قابل اطمینان در  ــت آوردن نتای 8. برای به  دس
ــتن دما  هنگام آزمایش، پایداری و ثابت نگه داش
در محدوده ی استاندارد الزامی است. به  این  منظور 
ــتگاه  به گردش در آوردن مایع در تیوب  های دس
ــد یکی از  ــب می  توان ــیدن به دمای مناس ــا رس  ت
ــردن تیوب  ها  ــد. هم چنین عایق ک راه  حل  ها باش
ــاید بتواند راه  حل  ــتن دما، ش برای ثابت نگه داش

قابل قبولی در بعضی از مناطق باشد.
ــت آوردن  ــه دس ــرای ب ــی و ب ــگام طراح 9. هن
ــه و ادوات دیگر باید  ــر صحیح اندازه ی لول مقادی
ــار مجاز در  ــا عنایت به محدودیت  های افت فش ب

منابـــــع و مراجـــــع:

1. API – MPMS – 4-1
2. API – MPMS – 12-2
3. Institute of Petroleum, Petroleum Measurement     Manual, 
Part X, Meter Proving, Sec. 3
4. Flow Handbook, Endress & Hauser Company, 2006
5. API – MPMS – 4-8
6. API – MPMS – 4-9-2

ــتی عمل کرد دستگاه  فرآیند عملیات، دقت و درس
ــنج نیز فراموش نشود. افت فشار زیاد نه  صحت س
ــتگاه را مخدوش می  کند بلکه  ــتی دس تنها درس
باعث کاهش فشار برگشتی48 مورد نیاز و درنتیجه 

اخالل در عمل کرد دستگاه خواهد شد.
ــه  ی  ــی روی بدن ــق حرارت ــتفاده از عای 10. اس
صحت سنج، دستگاه و مایع داخل آن  را در مقابل 
ــید و ایجاد  ــی از نور مستقیم خورش حرارت ناش
ــی  کند. بدیهی  ــگام بهره  برداری حفظ م خطا هن
ــیر نیز  ــتگاه در مناطق سردس ــازی دس ــق  س عای

کارآمد خواهد بود.
11. پوشش سطحی49 داخل دستگاه نیز می  تواند 
ــدن عمر صحت سنج و ایجاد روانی  در طوالنی ش
ــک کند. این عمل هم چنین  در حرکت گوی کم
باعث کاهش اصطکاک بین گوی و جداره  ی لوله 
ــود. در انتخاب نوع و جنس پوشش داخلی  می ش
ــت،  ــت الزم را مبذول داش ــنج باید دق صحت س
به طوری که در محیط مواد هیدروکربوری آسیبی 

به این پوشش نرسد]6[. 

48. Back pressure
49. Coating
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