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عوامل عدم قطعیت اندازه گیری 
فلومترهای روزنه  ای

 و اقدامات پیشگیرانه جهت کاهش آن ها

ــه ای، عدم  واژه های کلی�دی: فلومتر روزن
قطعیت، میترینگ، اوریفیس ش

گار
��

مهندس رضا شیترهن�
مدیر عامل شرکت آزمون متمم

 md@AZMOON-FLOW.COM

ــیاری  ــری دقیق دبی جریان از اهمیت بس اندازه  گی
ــت و گاز برخوردار  ــژه صنعت نف ــت، به   وی در صنع
ــت  ــی نف ــری دب ــرد آن از اندازه   گی ــت و کارب اس
ــده از چاه تا اندازه  گیری دبی کلیه   ی  ــتخراج ش اس
ــترده  ــگاه  های نفت وگاز و... گس فرآیندهای پاالیش
 است. در بسیاری از بهره برداری  های صنعتی، دقت 
اندازه  گیری دبی مستقیماً با سود و زیان در ارتباط 
ــه هزینه   ی یک  ــهولت می  توان دید ک ــت. به س اس
خطای کوچک در اندازه  گیری جریان گاز طبیعی یا 
ــیار  نفت در یک خط لوله طی یک زمان معین، بس
ــل مالحظه خواهد بود. یکی از ابزارهای رایج در  قاب
ــت که حضور  ــری فلو، فلومتر روزنه  ای اس اندازه  گی
ــال قدمت دارد. اما با  آن در صنعت بیش از 200 س
وجود استانداردهای متعدد و نرم  افزارهای پیچیده، 
ــاهد دقت نامطلوب اندازه  گیری آن می  باشیم.  باز ش
ــی عوامل مختلف عدم دقت  مقاله   ی حاضر به بررس
ــیال با هدف کاهش یا از  ــری جریان س در اندازه  گی

بین بردن آن  ها ارایه شده است.
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1. مقدمه
ــزار برای اندازه  گیری  فلومتر روزنه  ای1 رایج   ترین اب
ــژه هیدروکربن  ــار و مایعات به وی ــان گاز، بخ  جری
ــد. این نوع ابزار اندازه  گیری کاماًل مکانیکی  می  باش
ــت و برای شرایط سخت آب و هوایی نیز کاربرد  اس
ــدم قطعیت  ــل ع ــتانداردها ]1-8[، عوام دارد. اس
ــبه   ی  اندازه   گیری اوریفیس و روابط حاکم بر محاس
ــیال، تلورانس  های ابعادی ساخت و نصب  جریان س
ــه اندازه  گیری دقیق جریان  ــتیابی ب آن را برای دس
ــدم قطعیت در بر  ــاندن ع ــیال و به حداقل رس  س

می  گیرد.
ــا کاربرد اوریفیس  ــیاری از عوامل، ارتباط ب بس
ــیال،  ــکل جریان س ــی از ش ــامل پیش  بین دارد؛ ش
ــیال، دقت معادله   ی تجربی  ــخصات جریان س مش
برای محاسبه   ی ضریب تخلیه، تلورانس  های ساخت 
ــت اندازه  گیری تجهیزات  ــزای اوریفیس، دق در اج
ــنج دو  ثانویه   ی اندازه  گیری از قبیل اختالف فشارس
طرف صفحه   ی اوریفیس، فشارسنج فشار استاتیک 
ــیال می  باشند. در صورتی که نکات  خط و دمای س
ــوند،  ــاخت، نصب و راه  اندازی رعایت ش طراحی، س
ــت اندازه  گیری پایدار صفحه   ی اوریفیس بهتر از  دق
ــود در غیر این صورت باید به دنبال  1  %± خواهد ب

شناسایی و رفع عوامل زیر بود. 
ــت اندازه  گیری  ــدم قطعی ــده   ی ع ــل عم عوام
ــا ضخامت نازک، متحدالمرکز  صفحه   ی اوریفیس ب

و لبه  ای مربعی عبارتند از:
1. انحراف در محاسبات؛ 

ــی  ــواص فیزیک ــی خ ــراف در پیش  بین 2. انح
 ρt,p( چگالی ،)μ(ــامل گران  روی2 مطلق ــیال ش س
ــیال قابل  ــک )k( برای س ــب ایزنتروپی ρb ,(، ضری

تراکم]Part 1.10 of ref.1[؛
3. انحراف در پیش  بینی حالت جریان سیال؛ 
4. انحراف در تلورانس  های ساخت در اجزا؛ 

5. انحراف از نکات در نصب اوریفیس و واشر؛ 
6. انحراف در عدم قطعیت مناسب دستگاه  های 
ــنج، فشارسنج و  ثانویه   ی اندازه  گیری از قبیل دماس

اختالف فشار سنج. 

2. عوامل عمده در عدم قطعیت 
اندازه گیری صفحه اوریفیس

1.2. محاسبات
ــاس  ــان برای فلومتر روزنه  ای بر اس معادله   ی جری
ــه  ی مفروضات  ــت. وقتی هم ــن فیزیکی اس قوانی
ــده در معادله صحیح باشند، معادله  ی  ــتفاده ش اس
ــاده و خواص سیال، تبدیل  پایه براساس جریان س
به معادله  ی تجربی برای بدست آوردن اثرات سیال 
ویسکوز و تأثیر دینامیکی آن می  شود. عالوه بر این، 
ــب تخلیه و ضریب  ــیاالت تراکم  پذیر، ضری برای س
ــیال و با توجه به  ــرات چگالی س ــم برای تغیی تراک

1. Orifice 
2. Viscosity

ــت و پایین دست  ــار باال دس تغییرات حاصل از فش
صفحه  ی اوریفیس در نظر گرفته شده است. 

در  ــه  تخلی ــب  ضری ــادالت  مع از  ــدادی  تع
ــتانداردهای مختلف استفاده شده است. آخرین  اس
 API 14.3 ــتاندارد معادله  ی ضریب تخلیه در اس
ــت]2[.  ــده اس ــال 1990 آم ــش AGA-3 س بخ
ــترده  ی  ــاس نتایج گس این معادله  ی تجربی بر اس
ــده و با  ــرایط کاماًل کنترل ش ــگاهی در ش آزمایش
متغیرهای مستقل کمی، تکمیل شده است]4-6[.

 ،)Cd( ــس ــه  ی صفحه  ی اوریفی ــب تخلی ضری
ــت و  ــه جریان تئوری اس ــان واقعی ب ــبت جری نس
ــه معادله  ی  ــان واقعی ب ــت آوردن جری برای بدس
ــود. یکی از پارامترهای  جریان تئوری اعمال می  ش
ــبت  ــت که نس ــدون بعد جریان، عدد رینولدز اس ب
ــی به نیروی ویسکوز می  باشد. از عدد  نیروی اینرس
رینولدز لوله و قطر نسبی )β( برای تصحیح انحراف 
 ضریب تخلیه  ی صفحه  ی اوریفیس )Cd( استفاده 
می  شود. معادالت تجربی استاندارد برای محاسبه  ی 
ــدز کمتر از 4000  ــب تخلیه، برای عدد رینول ضری
معتبر نیست. برای کاربردهای معمول اندازه  گیری 
ــد باالتر از 4000  ــدد رینولدز بای ــان گازها، ع جری
ــاد و وزن  ــیاالت نفتی با لزجت زی ــد. برای س باش
ــد پایین  تر از عدد  ــت ح ــوص کم، ممکن اس مخص
ــد. از آن  جا که ضریب تخلیه  رینولدز فوق مهم باش
ــت و این عدد تابعی از  تابعی از عدد رینولدز نیز اس
ــیال، در نتیجه ضریب تخلیه تابع میزان  جریان س

جریال سیال می  باشد.

]Part 1.6 of ref.1[ 2. 1. 1. فلوی جرمی
)1(

qm = N1.Cd.Ev.Y.d2.(ρt,p.ΔP)1/2                                                                                                                           
که:

ــت با  ــر اس ــد براب ــل واح ــب تبدی N1= ضری
1,11072؛

Cd= ضریب تخلیه ی صفحه ی اوریفیس )بدون 

بعد(؛
Ev= فاکتور سرعت )بدون بعد(؛

Y= ضریب تراکم در ناحیه ی باال دست جریان 
)بدون بعد(؛

ــس در دمای کاری   ــه ی اوریفی ــر صفح d= قط
)Tf( بر حسب Meters؛

ــار کاری  ــا و فش ــیال در دم ــی س ρt,p=  چگال
)Pf,Tf(  بر حسب kg/m3؛

ΔP= اختالف فشار طرفین صفحه ی اوریفیس 
بر حسبPa؛

qm= جریان جرمی سیال  بر حسب kg/Sec؛

ــتاندارد  ــار اس ــیال در دما و فش ρb= چگالی س

)Pb=101.325 kPa ,Tb=15.00 ⁰C( بر حسب 
kg/m3؛

ــر قابل  ــیاالت غی ــرای س ــم Y ب ــب تراک ضری
 Pb=101.325( ــتاندارد ــرایط اس ــم و در ش تراک

ــت1,0000و برای  kPa ,Tb=15.00⁰C( برابر اس
ــیاالت قابل تراکم، به کمک رابطه ی تجربی زیر  س

محاسبه می شود]1[.
)2(

Y=1-(0.41+0.35.β4).X/k                
)3(

X= ΔP/(N3.Pf)                         
)4(

β = d/D              

)5(
d= dr.[1+α1(Tf -Tr)]                    

)6(
D=Dr.[1+α2.(Tf – Tr)]                                            

که:
ــه( و  ــی لول ــر داخل ــبت D( d/D قط β= نس
ــال Flange tap برابر  ــرای اتص ــدوده ی آن ب مح

است به 0/75-0/10؛
ــتاتیک باال دست  ــبت ΔP به فشار اس X= نس

جریان در ناحیه اتصال )tap(؛
ــب ایزونتروپیک گاز کامل )kp≈ki( و  K= ضری

معدل نسبت گرمای ویژه Cp/Cv؛
ــن ضریب تابع دما  ــیال قابل تراکم، ای برای س
ــیال ایده آل، ضریب  ــت. برای س ــار سیال اس و فش
ــار  ــتگی به فش ایزونتروپیک ایده آل)ki( نه تنها بس
 )Cp/Cv( ــژه ــبت گرمای وی ندارد بلکه معادل نس
ــد. گاز کامل، گازی است که نسبت گرمای  می باش
ــب ایزونترپیک گاز  ــد. ضری ــژه ی آن ثابت باش وی
ــرایط  کامل )kp( معادل ضریب ایزونتروپیک در ش
کاربردی )kr( و مقدار آن نزدیک به مقدار Ki است 

]Part1.10.3 of ref.1[؛
N3= ضریب تبدیل واحد و برابر است با 1,00؛

ــتاتیک باال دست جریان بر حسب  Pf= فشاراس

Pa)فشار گیج استاتیک + فشار بارامتریک منطقه(؛

 Metres قطر صفحه ی اوریفیس بر حسب =d
در دمای Tf؛

ــب  dr= قطر مبنای صفحه ی اوریفیس بر حس

Metres در دمای Tr؛
ــاط حرارتی جنس  ــی انبس ــب خط α1= ضری

]Table 1.1 of ref.1[ صفحه اوریفیس
Tf = دمای سیال در شرایط کاربردی برحسب ⁰C؛

ــای مبنای قطر صفحه ی اوریفیس ]1[  Tr= دم

عوامل عدم قطعیت اندازه گیری فلومترهای...
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برابراست با 20⁰C؛
ــب   D= قطر داخلی صفحه ی اوریفیس بر حس

Meters؛ 
ــب ــه بر حس ــی لول ــای داخل ــر مبن "Dr= قط

Meters و در دمای Tr؛
α2= ضریب خطی انبساط حرارتی برای جنس 

.]Table 1.1 of ref.1[ لوله ی اندازه گیری
ــبه  ــر محاس ــه ی زی ــرعت Ev از رابط ــور س  و فاکت

.]Part 1.6.1 of ref. 1[ می شود
)7(

Ev=1/(1+β4)1/2                

 Part[  Cd)FT(ــه تخلی ــب  ضری ــه ی  معادل
ــم  ــس ه ــه اوریفی ــرای صفح of ref.1 1.7.2[ ب
ــن 0/10  ــبی )β( بی ــه مربعی، قطر نس ــز، لب مرک
ــزرگ تر از ــه ی اوریفیس ب ــر صفح "– 0/75 ، قط

ــادل  مع  )ReD( ــدز  رینول  ،11/4mm )0/45in(
ــت. برای  ــت آمده اس ــر از 4000 به دس ــا بزرگت ی
 )β( ــبه ضریب تخلیه با رینولدز و قطر نسبی محاس
 Part[ ــت کوچک تر، روابط تجربی دیگر حاکم اس

.]1.7.2 of ref.1
)8(

Cd(FT)=Ci(FT)+0.000511[106.β/
ReD]0.7+(0.0120+0.0049.A).β4.C                  

)9(
                                Ci)FT(=Ci)CT(+Tap Term

)10(
Ci(CT)=0.5961+0.0291.β2-0.2290.
β8+0.003(1-β).M1        

)11(
Tap Term=Upstrm+Dnstrm                                         

)12(
Upstrm=[0.0433+0.0712.e-8.5.L1    
-0.1145.e-6.0.L2](1-023.A).B         

                                    )13(
Dnstrm=-0.0116[M2-0.52.M2

1.3].β1.1.
(1-0.14.A)     

)14(
B=β4/(1-β4)            

)15(
M1=max{2.8-D/N4}    

)16(
M2=2.L2/(1-β)                       

 )17(
ReD=4.qm/(π.μ.D)               

 )18(
A=[19,000β/ReD]0.8                                   

 )19(
C=[106/ReD]0.35   

که:
)Cd)FT= ضریب تخلیه ی صفحه ی اوریفیس 

ــال نوع  ــرای اتص ــخص ب ــه ی مش ــدز لول در رینول
Flange-Tapped؛

ــب تخلیه ی صفحه ی اوریفیس  )Ci)FT= ضری
ــوع  ــال ن ــرای اتص ــه ب ــدز لول ــت رینول در بی نهای

Flange-Tapped؛
)Ci)CT= ضریب تخلیه ی صفحه ی اوریفیس 
ــوع ــال ن ــرای اتص ــه ب ــدز لول ــت رینول  در بی  نهای

Corner-Tapped؛
E= ثابت نپرین )2/71828(؛

ــرای موقعیت  ــح بدون بعد ب ــب تصی L1= ضری

ــا N4/D برای  ــت با L2 ی ــال Tap و برابر اس اتص
اتصال نوع Flange-Tapped؛

ــد D اینچ و 25/4 وقتی  ــی واح N4= 1.0 وقت

واحد D میلیمتر است؛
ReD= رینولدز لوله )بدون بعد(؛

π=  عدد ثابت پی 3/14159؛
 Absolute Viscosity( گران روی مطلق =μ

Kg/)m.Ses( or Pa.Ses or Cp )of fluid؛
ــال اتص ــوع  ن ــرای  ب  )Cd( ــه  تخلی ــب   ضری

ــمی لوله بین 2”   ــایز اس Flange- Tapped، س
ــن 100-4000×106 در  ــا 30”،رینولدز)ReD( بی ت
جداول B-1-1 تا B-11-1 آورده شده است ]1[.

2. 1. 2. فلوی حجمی سیال در شرایط غیر 
)Pf, Tf( استاندارد واقعی

)20(
qv= qm/ρt,p  

 Pb=101.325 kPa( ــتاندارد و در شرایط اس
Tb=15.00 ⁰C,(  برابر است با:

)21(
Qv=qm/ρb                                                                                                                                               
                                                                         

2. 2. تعریف خواص فیزیکی سیال 
ــی، برای  ــادالت تجرب ــتانداردها و مع ــه ی اس هم
ــزی و لبه ای  ــه ی اوریفیس با روزنه ی مرک صفح
مربعی برای حالت پایدار جریان سیال، سیال تمیز، 

ــده اند.  ــاز، همگن و نیوتنی در نظر گرفته ش تک ف
ــه ی تنش  ــت که رابط ــیالی اس ــیال نیوتنی س س
ــرعت آن، خطی است )شبیه  ــی و گرادیان س برش
ــذرد. گران روی  ــه آب( و از مبداء مختصات می گ ب
ــتقل از نیروی وارده بر آن  ــیال نیوتنی مس یک س
ــت، اگرچه می تواند تابعی از دما، فشار و ترکیب  اس
ــیمیایی )برای مواردی که خاص نیستند( باشد.  ش
ــت که رابطه ی تنش  ــیال غیرنیوتنی سیالی اس س
ــت؛  ــرعت، غیرخطی اس ــا گرادیان س ــی آن ب برش
ــی، غذاهایی  ــای مایع، لوازم آرایش ــد صابون ه مانن
مانند کره، مربا، کچاپ، مایونز، سوپ، ماست، مواد 
ــی مانند ماگما، گدازه، آدامس و عصاره مانند  طبیع
ــی مانند خون،  ــیاالت بیولوژیک عصاره ی وانیل، س
ــیون،  ــینویال )مایع مفصلی(، امولس بزاق و مایع س
ــیمی و گاز  ــع نفت، پتروش ــیون در صنای دیسیوس
ــیاری از  ــی. همه ی گازها، اکثر مایعات و بس طبیع
ــات نیوتنی در نظر  ــم، معموالً مایع ــات متراک مایع
ــیال برخی  ــوند. در عمل، جریان س ــه می ش گرفت
ــرایط  ــد حجمی در ش ــر مبنای واح ــیاالت ب از س
استاندارد بیان شده است. تعریف شرایط استاندارد 
ــا و حتی بین  ــورها، دولت ه می تواند در میان کش

جدول1. ضریب خطی انبساط حرارتی برای جنس لوله و صفحه ی اوریفیس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Table 1-1---Linear Coefficient of Thermal Expansion 

Linear Coefficient of 
Thermal Expansion (a) 

 

U.S. Units        Metric Units 
(in/in-F)           (mm/mm.C) 

 
Material 

 
Type 304 and 316 stinless steel         0.00000925       0.0000167 
Monel                                                 0.00000795        0.0000143 
Carbon steel                                       0.00000620        0.0000112  

Note: For flowing temperature conditions outside those stated above and for 
other materials, refer to the American Socitey for Metals Metals handbook. 
For flowing conditions between -100F and , refer to ASME PTC 19.5. 
For flowing conditions between -7F and +154f, refer to API Manual of  Petroleum 
Measurement Standard, Chapter 12, section2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

عوامل عدم قطعیت اندازه گیری فلومترهای...



92
د 

سفن
و ا

ن 
هم

/  ب
15

2-
15

3 
پی

یـا
 / پ

11
-1

2 
اره

ـم
 ش

/16
ال

سـ

38

لد
ــ

ــ
ــ

فی

ــیال حجمی، در  ــد. جریان س ــع متفاوت باش صنای
ــرایط کاربردی، اندازه گیری شده و پس از آن با  ش
توجه به شرایط استاندارد به حجم استاندارد تبدیل 
می شود که این تبدیل در خصوص گازها از اهمیت 
ــل جریان حجمی  ــت. تبدی ــتری برخوردار اس بیش
ــیال به نرخ جرمی جریان با اعمال چگالی سیال  س
ــت. دقت اندازه گیری چگالی نیز در   امکان پذیر اس
ــبه ی دقیق نرخ جریان سیال مهم است. در  محاس
عمل، مشخصات سیال تابع فشار و دما اندازه گیری 
شده توسط ابزار اندازه گیری ثانویه می باشد. هنگام 
ــیال با سرعت کم، که دانسیته ی آن  اندازه گیری س
ــط  ــت، لوله باید توس ــاس به تغییرات دما اس حس
ــس و ابزار  ــه ی اوریفی ــن صفح ــق حرارتی بی  عای
ــراف قابل توجه  ــث انح ــا، که باع ــری دم اندازه گی
ــا و محل اتصال  ــزار اندازه گیری دم حرارت بین اب
ــود.  ــود نصب ش ــار می ش اندازه گیری اختالف فش
ــرایط  ــیال در حالت ش ــران  روی مطلق )Cp( س گ
ــدد رینولدز  ــبه ی ع ــرای محاس ــیال ب ــان س جری
ــای باال، تأثیر ــد. برای رینولدزه ــورد نیاز می باش  م

ــل صرف نظر کردن  ــرات آن، قاب ــران   روی و تغیی گ
ــال جریان  ــدز کم، برای مث ــت، اما برای رینول اس
ــران   روی، ممکن  ــرات کم گ ــکوز نفتی، تغیی ویس
ــت اثر قابل توجهی در محاسبات جریان سیال  اس
ــد. ضریب تراکم ایزنتروپیک )k( برای  ــته باش داش
سیاالت قابل تراکم، تابعی از تغییرات دما، و بعضی 
ــد. از نظر علمی  ــیاالت، تابعی از فشار می باش از س
ــای معمولی(  ــادی )کاربرده ــرایط عملیاتی ع و ش
ــاس به  ــاً غیر حس ــیال، اساس ــه ی جریان س معادل

تغییرات کم ضریب ایزنتروپیک است. 

2. 3. حالت  جریان سیال 
ــدن لوله ها در  ــری، جفت ش ــه ی اندازه گی فرم لول
ــار در ناحیه ی اتصاالت  مقاطع اتصال، اختالف فش
ــتقیم لوله در پایین و باال دست  )Tap(، طول مس
ــتند که بر حالت  ــان و غیره... فاکتورهایی هس جری
ــه بعضی از فاکتورها  ــیال تأثیر می گذارند. اگرچ س
برای پیشنهادهای اقتصادی ناچیز می باشند، اما بر 
روی دقت اندازه گیری تأثیرگذار خواهند بود. برای 
اطمینان از صحت عدم قطعیت، باید محدودیت های 

ــیال مورد توجه قرار داده شوند: زیر، برای حالت س
]Part 1.7.4 of ref.1 & Ref.10[

Steady-( ــت ــیال یکنواخ ــان س ــف. جری ال
ــز، تک فاز، همگن و  ــیال تمی State( باید برای س

نیوتنی استوار باشد.
ــور از صفحه ی  ــان عب ــد در زم ــیال نبای ب. س

اوریفیس تغییر فاز دهد. 
ــور از لوله ی  ــان عب ــیال در زم ــرعت س  ج. س
ــد کمتر از  ــه ی اوریفیس، بای ــری و صفح اندازه گی

سرعت سیر صوت باشد.
ــخص  ــدد رینولدز باید در محدوده  ی مش د. ع

شده در رابطه  ی تجربی ضریب تخلیه، باشد.
ــی، نباید در  ــیر جریان جانب ــچ گونه مس ه. هی

اطراف صفحه ی اوریفیس باشد.
ــتاندارد API/GPA و کمیته ی  ــر دو اس در ه
اروپایی )EC(، طول معادل برای رفع اثرات جریان 
چرخشی در لوله  ی مدور، حدود 45 برابر قطر لوله 
ــطح )Ra( در حدود ــا صافی س ــت ب  در پایین دس

)150μ in )3/81μm تعیین شده است. نوسانات 
ــیال در روزنه ی صفحه ی  قابل مالحظه ی جریان س
ــار  اوریفیس باعث خطا در اندازه گیری اختالف فش
ــود. جریان  بین دو طرف صفحه ی اوریفیس می ش
ــیال حاصل از قرائت اختالف فشار نوسانی، یک  س
ــیال است، بنابراین  تابع غیرخطی از نرخ جریان س
نرخ جریان سیال محاسبه شده توسط یک اختالف 
فشار سنج، عدم قطعیت اندازه گیری را نشان خواهد 
ــیال، نوسانات  داد. برای اندازه گیری دقیق جریان س
جریان باید قبل از ورود به صفحه ی اوریفیس میرا 
ــازگاری نظری یا تجربی  ــوند. تا به امروز هیچ س ش
ــیال در روزنه، در حالت  برای اندازه گیری جریان س
جریان نوسانی ارایه نشده است. اغتشاش در شکل 
ــیال، افزایش عدم قطعیت اندازه گیری را  جریان س
ــت. برای اندازه گیری دقیق، باید  در بر خواهد داش

ــیال به حداقل برسد و یا با  ــاش در جریان س اغتش
رعایت الزامات نصب مطابق استاندارد، از آن دوری 

کرد. 

4.2. تلورانس  های ساخت در اجزا
AGA-بخش API 14.3 ــد ــتاندارد جدی در اس
ــرات قابل توجهی مربوط  ــال 1990]3[، تغیی 3 س
ــت.  ــاخت برای صفحه اوریفیس اس به تلورانس س
ــی از تلورانس ها بطور قابل توجهی دقیق تر از  بخش

مقدار تلورانس ها در استانداردهای قبلی هستند. 

1.4.2. صفحه ی اوریفیس
     قطر سوراخ صفحه  ی اوریفیس، برای محاسبه ی 
ــه  ی اوریفیس و  ــع دمای صفح ــیال، تاب جریان س
ــاط حرارتی مواد صفحه  ی اوریفیس  خاصیت انبس
ــوراخ  ــت. بنابراین، در زمان اندازه گیری قطر س اس
 )20°c( 68°F ــس، دمای آن باید صفحه  ی اوریفی
باشد. وقتی لوله ی اندازه گیری و صفحه ی اوریفیس 
ــاط حرارتی متفاوتی داشته باشند، اثر  ضریب انبس
ــاط حرارتی قابل توجه خواهد بود. در صورتی  انبس
ــه ابعاد صفحه ی اوریفیس در دمای مرجع معلوم  ک
ــوان تصحیح  ــری را می ت ــای اندازه گی ــد خط باش
ــطح و ناهمواری صفحه ی  ــرد. تلورانس صافی س ک
اندازه گیری  ــتاتیک،  ــرایط اس ــت ش  اوریفیس تح
ــه تلورانس های فوق از  ــوند. اما در صورتی ک می ش
ــوند تأثیرات آن بر روی  ــدوده ی مجاز خارج ش مح
ــد بود.  ــخص نخواه ــه  ی تجربی مش ــب تخلی  ضری
تلورانس های مجاز برای دیگر پارامترهای صفحه  ی 
ــه ی اوریفیس، غیر  ــس از قبیل تیز بودن لب اوریفی
ــه  ی اوریفیس، ضخامت و  ــوراخ صفح گرد بودن س
ــت جریان( صفحه ی اوریفیس  زاویه )در پایین دس
ــکی در مورد هرکدام از  ــند. اگر هرگونه ش می باش
تلورانس های صفحه ی اوریفیس وجود داشته باشد، 
باید صفحه ی اوریفیس به جهت اندازه گیری دقیق 

مجدد و در صورت نیاز اصالح یا تعویض شود. 

)D( 2. 4. 2. لوله ی اندازه گیری
ــه ی اندازه گیری  ــرای زبری و گردی داخل لول    ب
ــر محدوده ی مجاز آن ها  محدودیت وجود دارد. اگ
رعایت نشود، ضرایب تخلیه ی تجربی معتبر نخواهند 
بود. برای اطمینان از دقت اندازه گیری، جریان سیال 
ــیال توسعه یافته3  باید به صورت پروفایل جریان س
ــت گردابی وارد صفحه ی  ــدون چرخش یا حرک و ب
ــود. برخی از توصیه های عمومی نصب  اوریفیس ش
لوله ها، با توجه به اثر خود بر روی دقت اندازه گیری 
و همه  ی استانداردهای صفحه ی اوریفیس، توصیه 
می شود که حداقل طول مستقیم باالدست و پایین 
ــت لوله ی اندازه گیری با و بدون شرایط جریان  دس
ــت. غیرمدور  ــرار گرفته اس ــیال مورد مطالعه ق س
ــت  ــری در باال و پایین دس ــودن لوله ی اندازه گی ب

3. Fully developed 
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ــت. محدوده ی  ــان صفحه ی اوریفیس مهم اس جری
ــت صفحه ی اوریفیس  غیرگرد بودن لوله ی باالدس
 نباید ا ز 0/25%± قطر داخلی لوله ی اندازه گیری و 
ــت  ــودن لوله در پایین دس ــدوده ی غیرگرد ب مح
ــن قطر  ــد از 0/5%± ای ــس نبای ــه ی اوریفی صفح
ــطح داخلی لوله ی   تجاوز کنند. تغییرات ناگهانی س
از  ــل  ــتگی حاص برجس ــت  عل ــه  ب ــری،  اندازه گی
ــتثنای  ــکاری، درزهای اتصال و غیره ... به اس جوش
ــرهای طرفین صفحه ی اوریفیس  عقب نشینی واش
اگر در محدوده ی مشخص شده در استاندارد باشند 

مجاز خواهند بود.

5.2. نصب اوریفیس و واشر
1.5.2. خروج از مرکز روزنه ی صفحه ی 

اوریفیس 
ــکل1 با  ــز بودن روزنه ی صفحه ی اوریفیس ش مرک
مرکز لوله برای دقت اندازه گیری، بسیار مهم است. 
ــر جهتی  ــودن در ه ــم مرکز ب ــدار  غیر ه مق
ــد ]13[؛  ــد ش ــری خواه ــای اندازه گی ــث خط باع
ــت.  ــا قابل اغماض اس ــاز، خط ــدود مج ــا در ح ام
ــروج از مرکز روزنه ی  ــای اندازه گیری برای خ  خط
ــار از خطا  ــمت اتصال فش صفحه ی اوریفیس به س
ــمتی  ــل از انحراف از خروج از مرکز در هر س حاص
بیشتر است. حداکثر تلورانس مجاز نهایی به عنوان 
ــدازه ی خطا  ــبی )β( و ان ــبت قطر نس تابعی از نس
ــز مجاز روزنه ی  ــزان خروج از مرک ــود دارد. می وج
صفحه ی اوریفیس نسبت به مرکز لوله برای خطای 
قابل قبول اندازه گیری با∈ نمایش داده می شود. 

 )22(
       (0.0025.D)/ (0.1+2.3. β4)  

این حد انحراف مجاز، برای هر فلومتر روزنه ای 
ــروج از مرکز، وقتی  ــت. انحراف مجاز خ بحرانی اس
ــند و  ــار به صورت حلقه باش دو نقطه ی اتصال فش
ــد را  ــط باش ــار به صورت مقدار متوس  اختالف فش
می توان 2 برابر مقدار محاسبه شده در نظر گرفت. 
ــبی )β(، مقدار مجاز  بنابراین کاهش مقدار قطر نس
ــابه افزایش  ــایزهای مش ــروج از مرکز را برای س خ

خواهد داد. 

 2.5.2. واشر صفحه ی اوریفیس یا ابزار 
آب بندی

ــر و محدوده ی نصب آن، در شکل 2،  تلورانس واش
ــت  ــت جریان و پایین دس ــه بعد از باالدس بالفاصل
ــطح صفحه ی اوریفیس نمایش داده شده  جریان س

است ]11[. 

2. 5. 2. 1. برآمدگی4
ــکل 3 در داخل لوله اندازه گیری  برآمدگی واشر ش

مجاز نیست.]11[

4. Protrusion 

2. 5. 2. 2. عقب نشینی5
ــچ با  ــا0/5 این ــن 0/2ت ــکل 4، بی ــینی ش عقب نش
ــادل 0.25% قطر  ــینی کمتر از یا مع عمق عقب نش
ــری اضافی پدید  ــه )D(، عدم قطعیت اندازه گی لول
ــینی های بزرگ تر یا عمق  نمی آورد. برای عقب نش
ــت.  بزرگ تر، عدم قطعیت اضافی وجود خواهد داش

نتایج جزییات مطالعه در ]11[ می باشد.

2. 5. 3. اتصاالت6 صفحه اوریفیس
ــیال بین آب بند و محل نشیمن  ــتی س هرگونه نش
ــد در موارد7 اندازهگیری به  آن امکان کاهش درآم
5. Recess 
6. Tap 
7. custody transfer

ــرا در بر خواهد داشت. موقعیت اتصال  قصد فروش
فشار از سطح صفحه ی اوریفیس بسیار مهم است و 
انحراف فراتر از محدودیت های مجاز باعث افزایش 
ــد. اتصال فشار  عدم قطعیت اندازه گیری خواهد ش
ــار، لبه ی اتصال  صفحه ی اوریفیس، قطر اتصال فش
ــا تلورانس مجاز  ــین کاری، باید ب و... تلورانس ماش
ــد تا دقت اندازه گیری، صحت  ــته باش تطبیق داش

الزم را داشته باشد]12[. 

6.2. دستگاه های ثانویه ی اندازه گیری از 
قبیل دماسنج، فشارسنج و اختالف فشارسنج 

ــرای اندازه گیری  ــری ثانویه ب ــزات اندازه گی تجهی
ــار  ــیال و اختالف فش ــتاتیک، دمای س ــار اس فش

شکل 1. خروج از مرکز روزنه از قطر لوله

  ± %0/25FS شکل 5. سهم خطا جریان سیال، ناشی از تجهیز اختالف سنج با صحت اندازه گیری

شکل 3. برآمدگی واشر

شکل 4. عقب نشینی واشر شکل 2. موقعیت واشر آب بندی
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ــوند.  ــتفاده می ش ــرف صفحه ی اوریفیس اس دو ط
ــای حاصل از  ــی، خطاه ــای معمول ــرای کاربرده  ب
ــر ناچیز در  ــیال، اث ــار و دمای س ــری فش اندازه گی
ــنج  ــری جریان دارند. اما اختالف فشارس اندازه گی
ــای اندازه گیری جریان  ــل توجهی بر خط تأثیر قاب
ــیال دارد. پارامترهای مؤثر بر دقت اندازه گیری  س
ــامل دمای محیط،  ــتگاه اختالف فشارسنج ش دس
ــتاتیک، پسماند، خطی بودن، تکرارپذیری  فشار اس
ــتاندارد می باشند.  و عدم قطعیت کالیبراسیون اس
بیشترین دقت تجهیز اختالف فشارسنج، درصدی 
ــد.  ــل اندازه  گیریFS(8( می باش ــتره  ی کام از گس
بنابراین، دقت سنجش اختالف فشارسنج با کاهش 
ــار، افزایش خواهد داشت. برای  مقدار اختالف فش
ــه ی اندازه گیری  ــی کاربردها و بر مبنای دامن بعض
ــنج با  ــتری، چند تجهیز اختالف س ــورد نیاز مش م
ــوازی، بین  ــاوت و به  صورت م ــه ی کاری متف دامن
 Part[ ــوند طرفین صفحه ی اوریفیس نصب می ش

 .]1.12.2 of ref.1

3. تعیین عدم قطعیت
ــت اندازه گیری  ــر بر دق ــام عوامل عمده ی مؤث تم
ــل اصالحی برای به  ــین با مراح در بخش های پیش
حداقل رساندن عدم قطعیت اندازه گیری بحث شده 
است. هنگامی که دقت تجهیزات اندازه گیری برای 
هر پارامتر، به  عنوان مثال، قطر، اختالف فشار، دما 
ــت، عدم قطعیت اندازه گیری  و... شناخته شده اس
ــر پارامتر را می توان  ــان در ارتباط با ه مقدار جری
ــاس  ــن روش پیش بینی براس ــرد. ای ــی ک  پیش بین
ــت.  ــیال اس رابطه ی تئوری هر پارامتر با جریان س
ــی و تخمین  ــتانداردها برای ارزیاب ــدادی از اس تع
ــر پارامتر  ــت اندازه گیری برای ه ــهم عدم قطعی س

اندازه گیری در دسترس می باشد]7-8[.

3. 1. ضریب تخلیه تجربی 
ــی ضریب تخلیه تجربی، برای  عدم قطعیت تخمین
ــه ی مربعی،  ــس در مرکز لوله، لب ــه ی اوریفی صفح
ــدد رینولدز و قطر  ــوع اتصال9 فلنجی، تابعی از ع ن
نسبی (β) است. در صورتی که عدد رینولدز مقدار 
ــد، عدم قطعیت ضریب تخلیه، تابعی از  زیادی باش
 Part 1.12.4.1 of[ 6 ــکل قطر نسبی مطابق ش

ref.1[ خواهد بود. 
 Cd(FT) ــب تخلیه ــبت عدم قطعیت ضری نس
ــخص )4000( به عدم قطعیت  در عدد رینولدز مش
ــدز بی نهایت، در  ــب تخلیه Ci(FT) در رینول ضری

شکل 7 نمایش داده شده است.

2.3. شرایط سیال
ــیال  ــکل س برای اطمینان از دقت اندازه گیری، ش

8. Full Scale
9. Flange-Tapped 

باید توسعه  یافته10 ، بدون هیچ حرکت چرخشی11  
 Part 1.12.4.3 of[ 8 ــد. شکل یا گردابی12 باش
ــان   ــرایط زیر را نش ref.1[ عدم قطعیت تحت، ش

می دهد. 
الف. ضریب تخلیه تجربی؛

ب. تحت تأثیر قرارگرفتن حالت سیال از قبیل 
حرکت چرخشی یا گردابی از شرایط نصب؛ 

ــی از قبیل صافی13 قطر  ــخصات مکانیک ج. مش
ــه تیز صفحه ی  ــب هم مرکز و لب ــی لوله، نص داخل

اوریفیس.
ــبت  ــکل ترکیبی از عدم قطعیت را نس این ش
ــد. مطابق این  ــان می ده ــبی )β( را نش به قطر نس
ــکل، کمترین عدد عدم قطعیت در ناحیه ی قطر  ش
نسبی )β( بین 0/6-0/1 و بیشترین عدم قطعیت، 
ــیال، صافی غیرمجاز و غیر هم  حساس به شکل س
ــس، بین ناحیه ی قطر  مرکز بودن صفحه ی اوریفی
10. Fully developed 
11. Swirl
12. Vortices
13. roughness

 δ Ci  Cd δ/ شکل 7. تغییرات عدم قطعیت نسبی
Ded به تغییر عدد رینولدز

شکل 6. تغییرات قطر نسبی )β( به درصد عدم قطعیت

شکل 8. تغییرات  قطر نسبی )β( به درصد عدم قطعیت

Reynolds number
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ــن ناحیه ی  ــت. همچنی ــبی )β( 0/75-0/5 اس نس
ــاس به لبه ی غیر تیز صفحه ی اوریفیس، بین  حس

ناحیه ی قطر نسبی )β( 0/3-0/1 است.
ــر از ــر کوچک ت ــا قط ــس ب ــه ی اوریفی  صفح

 ،]Reprt no.3.Part2[  0/45in )11/4mm(
ــب تخلیه بیش از  ــت عدم قطعیت ضری ممکن اس
ــته باشد. این مقدار ناشی از مشکل  3 درصد را داش

لبه ی صفحه ی اوریفیس خواهد بود.

4. نتیجه گیری
ــرات نصب غلط  ــط با اث ــی، عوامل مرتب ــور کل بط
ــا را به دنبال  ــترین خطاه ــه اوریفیس، بیش صفح
ــت. خطاهای عدم قطعیت اندازه گیری  خواهد داش
ــان،  ــه جری ــل معادل ــر از قبی ــای دیگ ــه علت ه ب
ــیال و  ــردی جریان س ــی کارب ــخصات فیزیک مش
ــز دارد.  ــتگی نی ــس، بس ــه ی اوریفی ــاد صفح ابع

1.4. معادله ی جریان سیال
ــه، ضریب تخلیه ی  ــن فرضیات برای معادل مهم تری
ــتخراج اطالعات  ــاس اس ــه ی اوریفیس براس صفح
ــت.  ــده، بوده اس ــای انجام ش ــاری از آزمایش ه آم
ــه ی تجربی، در  ــتفاده از ضریب تخلی ــن اس بنابرای
ــزات اندازه گیری  ــیال بدون نیاز به تجهی جریان س

امکان  پذیر است. 

2.4. مشخصات فیزیکی کاربردی جریان 
سیال

ــر از قبیل ضریب  ــدادی متغی ــیال از تع جریان س
ــار، قطر  ــالف فش ــاط، اخت ــب انبس ــه، ضری تخلی
ــه، چگالی و  ــه ی اوریفیس، قطر لول  روزنه ی صفح
ــن،  ــود. بنابرای ــبه می ش ــیال محاس ــران  روی س گ
ــا بهترین دقت  ــیال باید ب ــخصات کاربردی س مش

ممکن قرائت شوند.

 3.4. تلورانس ساخت تجهیزات 
اندازه گیری

ــیار  ــزات اندازه گیری بس ــاخت تجهی ــس س تلوران
ــر14، مواد واشر و ابعاد  ــتند. ضخامت واش مهم هس
ــر15 و برآمدگی16 ، صافی  ــینی واش آن ها، عقب نش
ــدار خروج از مرکز  ــطح صفحه ی اوریفیس و مق س
ــز لوله، موقعیت  ــبت به مرک روزنه ی اوریفیس نس
ــتاندارد  ــره ... باید مطابق اس ــار17 و غی ــال فش اتص
ــیال به  ــرا تا عدم قطعیت اندازه گیری جریان س اج
ــد. با فرض این که تمام نکات از قبیل  حداقل برس
نصب و راه اندازی، تلورانس ماشین کاری و... مطابق 
استاندارد رعایت شوند، خطای اندازه گیری بهتر از 

1% ± خواهد بود. 

14. Gap
15. recess
16. Protrusim 
17. tap
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