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 چكيده

گيري جريان آب در مبادي ورودي شبكه، اندازه  
ترين محل توليد و مراكز مصرف از اساسي

ها براي مديريت علمي آوري دادهابزارهاي جمع
اين  در. رودتوزيع آب به شمار مي هايشبكه

 آزمايش و نصب انتخاب، هايروشراهنما 
  . است گرفته قرار بررسي مورد آبفلومترهاي 

  چكيده
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  چكيده

-ترين ابزارهاي جمعگيري جريان آب در مبادي ورودي شبكه، محل توليد و مراكز مصرف از اساسياندازه

- رود و بدون ترديد كيفيت سامانه اندازههاي توزيع آب به شمار ميشبكه علمي ها براي مديريتآوري داده

برداري و ميزان آگاهي و دانش توان اينة تمام نماي ديدگاه مديران بهرهگيري جريان در شبكه توزيع را مي
 آزمايش و نصب انتخاب، هايروش راهنمااين  در. از شبكة آبرساني دانست برداري علميآنها درباره بهره

 آشنايي جهت مرجعي عنوان به توانمي راهنما اين از. است گرفته قرار بررسي مورد آبفلومترهاي 
  .نمود استفادهفلومترها  با متخصصين

 بر گذاريگيري صحيح در زمينه سرمايهتصميم براي نامهيناي اين از توانندمي فاضالب و آبهاي شركت
  . كنند استفاده آنها از نگهدارياتخاذ تمهيدات صحيح براي  و هافلومتر روي

  . دهدنحوة ارتباط راهنماي پيش رو را با ساير راهنماهاي موجود در مجموعه نشان مي 1جدول
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 پيشنياز مرتبط مدارك  آن انجام مراحل و پروژه عنوان كد
  مطالعاتي

 ،12 ،9 ،7الي 2 آبباالنسينگ راهنماي  1
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-  

 ،13 ،9 ،6،8 ،4 واقعيهدررفتكاهش راهنماي  2
16، 17 

1  

  1  13 ،10،12 ظاهريهدررفتتعيين راهنماي  3
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  مدارك ساير با "فلومترها در شبكه آبرساني" ارتباط .7  جدول



 

   

خصوصيات جريان                          
شناخت پارامترهاي اصلي هيدروليكي كه به درك اثرات 

كنند، نوع و خصوصيات جريان بر كاركرد فلومتر كمك مي
  .موضوع اصلي اين بخش از راهنما خواهد بود

  فصل 
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   .1فصل

  جريان خصوصيات

 سيال داخل در پراكنده گازهاي حتي جامدات با سيال، كه است الزم صحيح،گيري  اندازه يك داشتن براي
 سياالت. باشد نداشته وجود آن اجزاي بين نسبي حركت و كند عمل فاز تك سيال عنوان به و بوده همگن
  .باشند مي دارا را شرايطاين  عموماً آب، شبكه بحث در توجه مورد

  جريان پارامترهاي .1- 1

   :باشندزير مي شرحهستند به  اهميت داراي فلومترها در كههيدروليكي  يها ويژگي و پارامترها

سطح - فشار .1- 1- 1 واحد  بر    نيرو 

بدليل  جريانسياالت  در تمامي. هاي آبرساني استفشار يكي از مهمترين پارامترهاي هيدروليكي در شبكه
 مانع يك سويدو  در فشار اختالف از فلومترها از بعضيهمچنين . آيدوجود اختالف فشار به وجود مي

 .است سيالهر  انرژي استاتيك اجزاءاز  ء مهميجزفشار . كنندمي استفاده جريان گيرياندازه جهت
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   حجم واحد در جرم ـ )( چگالي .2- 1- 1

 و جريان طبيعت برچگالي . باشدمي نياز موردچگالي سيال  است، مطرح جرم انتقال گيريندازها كه وقتي
 .درواز پارامترهاي ديگر سيال بكار مي بسياري گيرياندازه منظور به و گذاشته تاثير سيال رفتار

   سيالن برابر در سيال مقاومت ـ )( لزجت .3- 1- 1

 تاثير سيال رفتار و جريان طبيعت برلزجت يا ويسكوزيته . لزجت عامل مقاومت سيال در برابر جريان است
لزجت سيال موجب نيروهاي . درومي بكار سيال ديگر پارامترهاي از بسياري گيرياندازه منظور به و گذاشته

هاي گردد كه جريان سيال در اليهلزجت باعث مي. بارزند بسيار پايين يها سرعت در كه گرددبرشي مي
 .به صفر برسد هالوله سطحهاي ثابت نظير مرزي ديواره

   سيال جريان سرعت ـ )V( سرعت .4- 1- 1

 .باشدمي جريان سطح ميانگين سرعت V سياالت مكانيك در

   مانع بدون جريان سطح ـ جريان سطح .5- 1- 1

سانتيمتر خطا 2به عنوان مثال، . دارد جريان سنجش دقت در ميمه نقش جريان سطح گيرياندازه در دقت
. گرددمي سطحمحاسبه  در تغييردرصد 2ميليمتر باعث حدود 200گيري قطر يك لوله به قطر در اندازه

وردگي و فرسايش يا رسوب گذاري بايد مورد توجه قرار خ دليله بقطر لوله  در حتماليبنابراين تغيير قطر ا
 . گيرد

   سيال دماي ـ دما .6- 1- 1

توانند موجب خطاي مي كدام هر كه دشور در لزجت، چگالي و فشار سيال ميتغيي موجب دما تغييرات
اين مسأله در آبرساني شهري چندان مورد اهميت نيست مگر آنكه دماي آب با محدوده . گيري گردنداندازه

گيري و يا تواند باعث خطاي اندازهدماي كاري فلومتر فاصله قابل توجهي پيدا كند كه در اين صورت مي
 .گردد آسيب فيزيكي به قطعات مكانيكي فلومتر
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  1فصل، فلومترها  تست و انتخاب راهنماي 13

   الكتريكي رسانايي .7- 1- 1

آب خالص رسانا نيست ولي آب موجود . گويندرسانايي مي الكتريسيته،جريان  هدايت در سيال تواناييبه  
-رسانايي آب در برخي مكانيزمهاي اندازه. يابددر شبكة آبرساني به دليل مواد محلول قابليت رسانايي مي

 .ميت اساسي داردگيري جريان نظير مكانيزم الكترومغناطيسي اه

   صوت سرعت .8- 1- 1

 .مايعات و به ويژه آب باالتر از سرعت صوت در گازها است درون صوت سرعت

   صوتي رسانايي .9- 1- 1

 .دارد كاربرد آب صنعت در عموماً خصوصيتاين  كهشود گفته مي صوت هدايت در سيال تواناييبه 

  :و آهنگ جريان سرعت گيرياندازه  .2- 1

 گيرياندازه -شودنرخ جريان يا دبي جريان نيز خوانده مي- جريان آهنگ تعيين روشهاي ترينرايج از يكي
نشان داده  Q=VA بصورت ساده زبان به كه باشدجريان از طريق معادله پيوستگي مي محاسبه و سرعت

 توسط كه است مساحتي A و جريان سطح در سرعت متوسط V جريان، آهنگ Q معادله، اين در. شودمي
 حسب بر جريان آهنگ از گرفتن انتگرال با را جريانا حجم عبوري فلومترهاغلب . است شده اشغال جريان
كه بر اساس جابجايي يك پيستون  ييهافلومتر ديگر و مثبت جابجايي هايفلومتر. كنندمحاسبه مي زمان

  .شوندخوانده مي كنند، از اين قاعده مستثنا هستند و به همين دليل فلومترهاي حجمييا محفظه عمل مي
 گيرياندازه پذيرفته تاثير پارامتر يك روي بر آن اثر غيرمستقيم سنجش با سيال سرعتدر اغلب فلومترها 

دهند، تفكيك ن سرعت استفاده قرار ميتعيي جهت كه فيزيكي پارامتراساس  بررا  هااغلب فلومتر. شودمي
 كهاي است  وسيله مبدل. باشدنياز ميمورد  مبدليي از روي حركت مايع تاثير چنينايجاد  براي. كنندمي

 تاثير تحت وقتي آن خروجي وكند  مي تبديل ديگر صورت به صورتي از را انرژي خود، ذاتي طبيعت توسط
 مايع سرعت غيرمستقيم طور به و جريان تغييرات تشخيص امكان مبدل. كند مي تغيير گيرد مي قرار جريان

 هايفلومتر در. باشند مي اولتراوسونيك و مغناطيسي فلومترهاي و توربين مبدل، از مثالهايي. دهد مي را
 سرعت. گردد مي آن چرخش سبب و داده انرژي توربين به توربين يها پره با جريان برخورد توربيني،
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  1فصل، فلومترها  تست و انتخاب راهنماي 15

 ناميده سرعت گراديان يا پروفيل ديواره، از متفاوت فواصل در سرعت ترسيم. آيد مي بدست لوله مركزي
  :شد متصور پروفيل دو توان ها مي لوله جريان براي گردد، مي مشاهده 1-1 شكل در كه همانطور. شود مي

 آرام جريان ‐

 جريان آشفته ‐

  .شوندبينابين به هم تبديل مي انتقالي حالت يكاين دو رژيم جريان از طريق 
  

  جريان آرام و آشفته 1-1 شكل

 حركت آرام مركز هماي  استوانه يها اليه در سيال. بگيرد نشأت پايين سرعت از تواند مي آرام جريان
 قطر از مقطع هر در. باشد مي لوله ديواره در اليه كندترين و مركزي محور در اليه سريعترين كهكند  مي
 بر اليه يك لغزيدن جهت به برشي تنش آرام، جريان در. دارد وجود جريان براي سهموي پروفيل يك لوله،
 جريان در كوچك آشوبهاي كه است ناي  دارد وجود كه مشهودي نكته. آيد مي بوجود ديگراي  اليه روي
 حركت موازي ضرورتاً مسيرهاي در سيال همجوار ذرات بنابراين. شوند مي خنثي لزجت نيروي توسط
  .كنند مي

 دليله اين ب امر ناي  .گردند مي پديدار اغتشاشاتي شود، مي بيشتر خاصي مقدار از متوسط سرعت وقتي
و بر نيروهاي برشي لزجت  شوند مي لزجت برشي نيروهاي از مشهودتر اينرسي نيروهاي بتدريج كهباشد  مي

. شود مي ناميده انتقال حالت جريان امر،اين  كه گردد مي نامنظم بيشتر و بيشتر نظر به جريان. كنندغلبه مي
  .ندارد وجود متمايزي انتقال نقطه و بوده تدريجي تغيير آشفته، جريان و آرام جريان بين انتقال حالت در
 جريان امتداد بر عمود سرعتهاياي كه  به گونه. گردد مي حاصل آشفته جريان متوسط، سرعت افزايش با

 رند،اد حلقوي و زيگزال حركات نامنظم و تصادفي طور به منفرد بصورت جريان ذرات بطوريكه دارد، وجود
  . گيرد مي شكل آشفته جريان
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  1فصل، فلومترها  تست و انتخاب راهنماي 17

 سيالن حال در سيال در نيرو كدام كه استاين  نشانگر (Re) رينولدز عدد. است بعد بي پارامتراين  نيرو، به
  :كرد محاسبه رابطهاين  از استفاده با سادگي، به توان مي را رينولدز عدد. باشد مي غالب

 DVRe   

 آشفته يا آرام يعني جريان، نوع. باشد مي لزجت µ و لوله قطر D ،متوسط سرعت V چگالي، ρ بطوريكه
 لزجت نيروهاي غلبه نمايانگر )2000 از كوچكتر ( رينولدز پايين مقادير. است رينولدز عدد به وابسته بودن،

 حالت در 4000 تا 2000 بين رينولدز عدد با جريان. بود خواهد آرام جريان بنابراين وباشد  مي جريان در
 از باالتر رينولدز عدد در. باشد مي نوسان حال در آشفته و آرام حالتهاي بين سرعت پروفيل و بوده انتقال
 در آشفته حالت به جريان و كرده غلبه به شروع اينرسي نيروهاي )نيست مشخص مرز يك اين( 4000
 در. كنند مي يكساني سرعت با حركت به شروع ديواره، مجاور آرام يها اليه زير از غير به ذرات و آيد مي

فلومتر  تخليه ضريب وفلومتر  دقت روي بر رينولدز عدد گذاري تاثير نحوه فروشندگان راهنماي وها  كتابچه
  . گردد مي ذكر

   واپيچيده سرعت يها پروفيل .2- 3- 1

. افتند مي اتفاق جريان دست پايين در موانع، ديگر يا و شيرها اتصاالت، وجود جهت به پروفيلها اين
 جريان تفكيك يا چرخشي مورب، يها پروفيل به منجر معموالً سرعت پروفيل در اصلي اغتشاشات

 يها بخش به نسبتها  بخش از بعضي در نامتقارن باالي يها سرعت معناي به مورب پروفيل. گردد مي
 همراه تصادفي يها سرعت داراي جريان كه است ناي  معني به نيز چرخشي پروفيل. باشد مي پروفيل ديگر

 جريان از بخشي است ممكن متقاطع، جريان. باشد مي جريان امتداد بر عمود يا و امتداد در چرخش با
. باشد مي لوله محور با ناموازي سرعت بردارهاي با جرياني شامل جرياناين  حال هر به اما باشد چرخشي
 جريان جدايي موجب كه كند عبور گوشه يا تيز لبه يك روي از جريان كه دهد مي رخ وقتي جريان تفكيك

 همه. چسبيد خواهد ديواره به دوباره جريان دست پائين در تر پاييناي  نقطه در احتماالً كه شود مي ديواره از
 را جريان دقيقگيري  اندازه و شده ناميده واپيچيده يها پروفيل كه شود مي حالتي به منجراين شرايط 

 در. باشد مين يكنواخت و يكسان لوله مقطع سطح طول در متوسط سرعت كه دليلاين  به سازند مي مشكل
 جريان دست پايين در هم و دست باال در هم سرعت پروفيل) غير حجمي( استنتاجي فلومترهاي  ميتما
 دست پايين و دست باال در صاف لوله طولبايد  مي دليلهمين  بهو  بگذارد تاثير فلومتر روي بر تواند مي

هاي جريان اثرات پيچشي را تا حد ممكن دست كم با استفاده از مستقيم كننده يا و داشته وجود جريان
  .خنثي كرد
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  1فصل، فلومترها  تست و انتخاب راهنماي 18

 
  نمايي از يك پروفيل واپيچيده 2- 1شكل

   جريان يها مشخصه اصالح .4- 1

 كردن صاف برايهاي جريان مستقيم كننده از توان مي نباشد موجود نياز مورد صاف لوله طول كه ميهنگا
گيري  اندازه امكان كه استاي  گزينه ناي  .كرد استفاده يكنواخت حالت به آن برگرداندن و سرعت پروفيل
هاي مستقيم  روزنه بتواند كه موادي يا جامد ذرات داراي سيال هكند به شرط اين ك مي فراهم را سيال
 يها كننده اصالحاين   .باشد تحمل قابل اضافي هد افت  و نبوده كند مسدود راهاي جريان كننده

 موجب اصلي جريان سمت به سرعت بردارهاي دهي جهت و فشار گراديان توسط جريان، يها مشخصه
  .شوند مي 1-1 شكل در شده داده نشان آشفته پروفيل به سريع برگشت
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  هاي جريان هايي از مستقيم كننده نمونه 3- 1شكل

 لوله طول مقداري هم باز احتياط جهت بهبهتر است  دستگاهها ناي  از استفادهحتي با وجود  حالهر  به
هاي مستقيم كننده و فلومترها يها توليدكننده با مشورت. باال دست قبل از فلومتر در نظر گرفته شود صاف

   .شود مي توصيه قوياً نصب، اطالعات و بودن كاربردي مورد درجريان 
  

 

 

  

  
 



 

  
  

  
 

 برخي تعاريف و اصطالحات معرفي
يا درك مشخصات فني براي مقايسه فلومترها   

اعالم شده از سوي سازنده بايد با برخي 
اين فصل مروري . تعاريف اصلي آشنايي داشت

  .ساده بر اين تعاريف و پارامترهاي اوليه دارد

  فصل 

2 
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   .2فصل

  معرفي برخي تعاريف و اصطالحات

بايد با برخي تعاريف اصلي براي مقايسه فلومترها يا درك مشخصات فني اعالم شده از سوي سازنده 
  .اين فصل مروري ساده بر اين تعاريف و پارامترهاي اوليه دارد. آشنايي داشت

  ها فلومتر هاي ويژگي .1- 2

  .گردند مي تعريف ذيل شرح به كه رفته كار به فلومتر يها ويژگي توضيح براي متفاوتي عبارات

  دقت .1- 1- 2

 درصد صورت به معموالً عبارتاين  كهباشد  مي واقعي مقدار با شدهگيري  اندازه مقدار تطابق ميزان دقت
 99 بين شدهگيري  اندازه مقدار كه فلومتري. شود مي بيان واقعي مقدار با شدهگيري  اندازه مقدار تفاوت
 دقت بيان روشاين . باشد مي درصد ±1 دقت داراي دهد مي نشان را واقعي مقدار درصد 101 تا درصد
  .شود مي شناخته خواندن درصد نام با معموالً
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   :پذيري تكرار .2- 1- 2

پس از  جريانبيانگر ميزان تطابق مقادير نشان داده شده توسط فلومتر براي يك ميزان ثابت  پذيري تكرار
 صورت به و بوده انتظار مورد تغييرات بيشترين پذيري تكرار. است قبليمقدار  به برگشتتغيير جريان و 

  .شود مي بيان جريان نرخ براي درصد

   
  دقت بد، تكرارپذيري خوب دقت خوب، تكرار پذيري بد

   
  دقت بد، تكرارپذيري بد دقت خوب، تكرار پذيري خوب

  دقت و تكرارپذيري 1-2شكل 

  :كاربرد گستره .3- 1- 2

 حفظ را خود دقت فلومتر آن در كهباشد  مي حداقل جريان به حداكثر جريان نرخ نسبت كاربرد دامنه 
  .شود مي داده نشان 20:1 مانند نسبت صورت به اكثراً كهكند  مي

   :اندازه محدوده .4- 1- 2

 ممكن. باشد مي دسترس در فلومتر خاص نوع يك براي معموال كه است فلومترهايي سايز اندازه، محدوده
  .باشد موجود ويژههاي سفارش براي نيز ديگري يها اندازه است

  :نسبي هد افت .5- 1- 2

 نوع يك به مربوط هد كاهش نسبي، هد افت. باشد بر جريان مي فلومترناشي از اثر اصطكاكي  هد، كاهش 
  .است فلومترها ديگر انواع با مقايسه در فلومتر
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   فلومتر تخليه ضريب .3- 2

 متوسط سرعتگيري از مكانيزم اندازهگيري شده در هر سرعت اندازه انحرافنشانگر  Cd تخليه ضريب
 جريان به )شود گيري مي اندازه باال دقت داراي وسايل با كه( جريان واقعي نرخ نسبت. باشد مي واقعي
 تعيين رافلومتر  تخليه ضريب )گردد مي محاسبه سازنده توسط شده ارائه رياضي مدل توسط كه( تئوري

 پارامترهاي و Cd از موثري تركيب كه گردد مي استفاده )KCD فاكتور يا ( KCD جريان ضريبگاه از . كند مي
PQ با است برابر KCD فاكتور. است تبديلي و هندسي / واحد بطوريكه Q  واحد وليتر در دقيقه ΔP 

  .باشد مي آبسانتيمتر 
. خاص خود محاسبه ميكند Cهر فلومتر ميزان جريان را بر اساس ضريب تخليه عمومي به عبارت ديگر 

ضريب تخليه براي محاسبه انحراف از . براي دقت محاسبات دقيقا بايد شرايط استاندارد نصب رعايت گردد
نسبت اندازة جريان واقعي به جريان تئوريك كه  ط و سطح مقطع لوله به كار مي رود و مبينسرعت متوس

نزديكتر باشد،  1هر چه اين ضريب به . باشد مي، با مدل رياضي حاكم بر عملكرد فلومتر محاسبه مي گردد
محاسبة دقيق جريان غالبا به عوامل بيشتري نسبت به متغيرهاي آشكاري كه در يك . تر استفلومتر دقيق

شوند، وابسته است و اگر هر يك از پارامترهاي جريان تغيير كند، آنگاه مدل رياضي دخالت داده مي
  .ودمحاسبات جريان معتبر نخواهد ب

   فلومتر در گيري اندازه ايهخطا .4- 2

 و توليد بر مؤثر عوامل ساير و انساني نيروي، دستگاهها، استفاده مورد اوليه مواد، ساخت فرآيند به توجه با
 از حاصل نتايج معمول بطور ديگر متعدد عوامل و مياقلي و محيطي شرايط، بكارگيري نحوه همچنين

 مهمترين .نامند مي گيري اندازه خطاي اصطالحاً را آن كه داشت خواهد تفاوتهايي واقعي نتايج با گيري اندازه
 : از عبارتند نمود اشاره آنها به ميتوان ارتباطاين  در كه خطاهايي

 فلومتر عملكرد از ناشي خطاي ‐

 فلومتر گيري اندازه سيستم بر آب شرايط تاثير ‐

 آن عملكرد بر فلومتر نگهداري و نصب نحوه و جانبي تجهيزات تاثير ‐

 ) گرما و سرما رطوبت، فشار، نظير ( جغرافيايي و محيطي شرايط تاثير ‐

 فلومتر قرائت نحوه و انساني خطاي ‐
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 عمده خطاهاي بطوركلي .پرداخت خواهيم فلومتر عملكرد از ناشي خطاي به خالصه بطور راهنمااين  در كه
 :نمود بندي تقسيم ذيل بشرح توان مي را فلومتر عملكرد از ناشي

 پذيري تكرار ‐

 پذيري تجديد ‐

 گيري اندازه ثبات ‐

 خطي ارتباط ‐

   (Repeatability)پذيري تكرار در خطا .1- 4- 2

 مكرر و يكسانگيري  اندازه در فلومتر توانايي عدم از ناشي نوسانات، آب فلومتر تكرارپذيري در خطا
 بدست هايگيري اندازه در انحراف و پراكندگي از عبارتست پذيري تكرار خطاي ديگر عبارت به .باشد مي

 و شرايط در آب از معيني حجم محاسبه براي )نوبت 10 حداقل( دفعات به فلومتر يك كه وقتي آمده،
 .گيرد مي قرار استفاده مورد ثابت كاري روشهاي

 مناسبي تكرارپذيري داراي فلومتر يك اگر ،باشد مي آن معيار انحراف كننده برآورد فلومتر يك تكرارپذيري
 .است برخوردار ثبات از عبوري آب حجم گيري اندازه در موجود نوسانات كه است معني بدين، اين باشد

   (Reproducibility) پذيري تجديد در خطا .2- 4- 2

 نتايج ميانگين بين انحراف و پراكندگي ميزان از عبارتست آب فلومتر )تكثيرپذيري( تجديدپذيري خطاي
 آب فلومتر مناسب تجديدپذيري .متفاوت شرايط در عبوري آب حجم از معيني مقدار گيري اندازه از حاصل
 .باشد مي وسيله پايداري و فلومتر بكارگيري چگونگي ميان معيار انحراف يا نوسانات نشانگر

 تغيير را آن نصب مكان تنها و كنيم فرض ثابت را فلومتر عملكرد بر مؤثر شرايط تمام چنانچه مثال بعنوان
 وگيري  اندازه يكسان بطور نصب متفاوت مكانهاي در را آب از معيني حجم مشخص فلومتر يك اگر دهيم،
 فلومتر تر ساده بعبارت و بوده برخوردار ميك پذيري تجديد خطاي از فلومتر آن كه گفت ميتوان دهد نمايش

 صورت آن در نمايد حاصل را متفاوتي نتايج شده ياد شرايط با فلومتر همان اگر بالعكس و .است تجديدپذير
 .است ضعيف مربوطه فلومتر پذيري تجديد كه گفت توان مي
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   (Stability)گيري اندازه ثبات در خطا .3- 4- 2

 در فلومتر يك توسط شده انجام هايگيري اندازه از ناشي نوسات مجموع از عبارتستگيري  اندازه ثبات خطاي
 ميزان بيانگر فلومتر يك گيري اندازه ثبات خطاي واقع در .مختلف زماني يها هدور در و ثابت شرايط

 از عبارتست گيري اندازه ثبات خطاي ساده بيان به .باشد مي مختلف زماني يها دوره در آن انحرافات
 همان ميانگين با ثابت شرايط و روشها با شده گيري اندازه آب مشخص يها حجم ميانگين بين اختالف
 .بعدي زمانهاي در شرايط همان با عبوري آب از حجم

   (Linearity)خطي ارتباط در خطا .4- 4- 2

 فلومتر يك توسط شده گيري اندازه يها حجم ميزان در تفاوت از عبارتست آب فلومتر خطي ارتباط در خطا
 در تمايل با مشخص اندازه يك در تمايل بين اختالف ديگر عبارت به .انتظار مورد عملياتي محدوده در

 را فلومتر دو بين خطي ارتباط .گويند خطي ارتباط را نظر مورد شده تعيين محدوده يك در بعدي اندازه
 :داد توضيح زير مثال از استفاده با ميتوان

 نماييم مي گيري اندازه را آنها از عبوري آب حجم نوبت 10 طي و انتخاب را 2 و 1 يها شماره به فلومتر دو
 تفاوت( نتايج تمايل و حجم هر به مربوط گيري اندازه از حاصل نتايج ميانگين سپس .)2-2و  1-2جداول (

 بترتيب، b و a زير روابط به توجه با و نموده محاسبه را )عبوري آب واقعي حجم با هها انداز ميانگين بين
 ترسيم را آن و تشكيل فلومتر هر براي را Y= aX+b خط نهايتاً و محاسبه را آن مبدا از عرض و خط شيب

  : داشت خواهيم شده ذكر نكات به توجه با .ميكنيم

∑ xy ∑ x 
∑ y
n

∑
∑  

  :از عبارتست 2 و 1 هايفلومتر براي كه
 a1 = 0.1037   b1 = -1.7042   a2 = -3.8254   b2 = 5.644 
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  1 شماره فلومتر بوسيله عبوري آب گيري اندازه نوبت 10 از حاصل نتايج 1-2 جدول

  
  

  2 شماره فلومتر بوسيله عبوري آب گيري اندازه نوبت 10 از حاصل نتايج 2-2 جدول
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  : داشت خواهيم نتيجه در و
  y = 0.1037x - 1.7042 : 1 شمارهفلومتر

  y = -3.8254x + 5.644 : 2 شمارهفلومتر 
 به نسبت كمتري شيب داراي 2 شماره فلومتر خطي رابطه گردد مي مالحظه 2-2 شكل در كه همانگونه

 دهاي حالت در شيب(باشد  مي y=0 خط كه آل دهاي حالت به 2 شماره فلومتر بعبارتي .باشد مي 1 شماره فلومتر
  . دارد 1 شماره فلومتر به نسبت تري خطي رفتار 2 شماره فلومتر لذا است نزديكتر )است صفر آل

  
  نمودار رابطه خطي دو فلومتر 2-2شكل 

  :صحت خطاي .5- 4- 2

 اصالح قابل خطااين  بنابراين .استگيري  اندازه دستگاه تكنولوژي و محدوديتها از تابعي و بوده تصادفي 
 محدوده .باشد مي بيني پيش قابل شكل زنگي نرمال توزيع توسط آماري صورت به حالاين  با ولي نبوده
 اكثر توسط است انتظار مورد جريان درصد 95 درون شدن واقع كه سطحي در گرفتن قرار يا اعتماد

 .باشد مي قبول مورد استانداردها



 

 
  بر كاهش آب بدون درآمددفتر مديريت مصرف و نظارت

 شركت مهندسي آب و فاضالب كشور

T
30

04
 I

ss
ue

 2
 

  2فصل، فلومترها  تست و انتخاب راهنماي 29

ثابت .6- 4- 2   : خطاي 

 حول قرائت پراكندگي .باشد مي اطالعات واقعي ميزان و شدهگيري  اندازه ميزان متوسط بين اختالف
گيري  اندازه مقدار از آن كردن كم يا اضافه با و بوده دار جهت ثابت، خطاي .باشد مي صحت خطاي متوسط،
 بار چندين توسط توان مي را فلومترها .يافت دست واقعي مقدار به نزديكتريگيري  اندازه به توان مي شده،

 بدست را ثابت خطاي توان مي ريزپردازنده يك از استفاده با و كرد كالبيره جريان، از نقطه هر در سنجش
 به شده اصالحگيري  اندازه در و كرده عبور ثابت خطاي نقاط ميان از كالبيراسيون منحني است ممكن .آورد
 كاهش ثابت، خطاي حذف جهت به صحت محاسبه به دقت محاسبه بنابراين .شود نزديكتر واقعي مقدار
 بنابراين .باشد مين پذير امكان فلومتري هر براي اقتصادي جهت به باال در شده ذكر فرآيند .يابد مي

 دربرگيرنده استاتيكي بصورت كه گردد برپا دقتي مرجع تا گردند تست نوعشان براساسبايد  مي فلومترها
 خطاي يها سرچشمه از بعضي .باشد مرجع شرايط تحت جريان از خاصاي  بازه در صحت و ثابت خطاي
    :از عبارتند متغير ثابت
 پتانسيومتر يك كردن استاندارد جهت شده استفاده استاندارد سلول يك ولتاژ رانش ‐

 ... و گلوگاه لبه، روزنه، تدريجي فرسايش و خوردگي ‐

 جدول كننده ثبت اتصاالت تدريجي فرسايش ‐

 جابجايي شده اصالح صفر ‐

 :گردد مي موارداين  شامل مي دائ ثابت خطاي منابع

 ها كننده تست مرده وزن براي )فقدان يا( جاذبه اصالح ‐

 استانداردگيري  اندازه مرجع در ناشناخته ثابت خطاي ‐

  شناوري براي شده انجام اصالح بدون جرم تعيين براي مقياسي از كردن استفاده ‐

 با كرده مورب را سرعت پروفيل كه گرديده نصب آشفتگي به نزديك بسيار كه فلومتري ‐
  .گردد مي چرخشي حركت جاداي باعث

   گلوگاه يا لوله داخلي قطر روزنه، ناصحيحگيري  اندازه ‐
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  مكانيكي فلومترهاي .5- 2

اين  در. هستند آب حجم مستقيم گيري اندازه تجهيزات براي متداولترين از يكي مكانيكي هايفلومتر
 ميزان كه گردد مي استفاده متحرك پيستون يا پروانه نظير جريان دهنده تشخيص جزء يك از هافلومتر
 محور طريق از و قطعهاين  از حركت انتقال با و بوده سيال حركت از ثرأمت و متناسب آن جابجايي و حركت
  .شود مي ثبت و گيري اندازه عبوري آب حجم ميزان نده،رشما به مركزي

  فلومترهاي تر، خشك و نيمه خشك .6- 2

 نوع( اي دنده چرخ بصورت هم شمارنده به پيستون يا و پروانه حركت انتقالدر فلومترهاي مكانيكي 
) مغناطيسي نوع( دنده چرخ تعدادي و  ميدائ ربايهنآ دو درگيريطريق  از تلفيقي بصورت هم و) گيربكسي

 .است پذير امكان

 بخش جز به اگر و تر نوع باشند تماس در آب با داخلي، قطعات كليه چنانچه گيربكسي نوع هايفلومتر در
 تماس در آب با پروانه فقط اگر و خشك نيمه يا تر نيمه نوع بوده تماس در آب با قطعات بقيه شمارنده

 .شوند مي نامگذاري خشك نوع )مغناطيسي هايفلومتر مانند(باشد

 آب، با داخلي قطعات تماس ميزان كاهش گيربكسي هايفلومتر به نسبت مغناطيسي هايفلومتر مزيت
. باشد مي داخلي قطعات گيركردن اثر در فلومتر خرابي از جلوگيري نتيجه در و آن در موجود امالح رسوب

 آهن در اتصال قطع پديده بروز ،فلومتر عملكرد روي خارجي مغناطيسي ميادين تاثير نظير مواردي اما
 بسياري. است هافلومتر نوعاين  معايب از آب، در موجود احتمالي فلزي يها براده جذب يا و  ميدائ رباهاي

 رباهاي آهن از استفاده و مغناطيس ضد حلقه تعبيه و اصولي طراحي با سازيفلومتر معتبر شركتهاي از
  .اند نموده مرتفع خود توليدي محصوالت در را مذكور اشكاالت دقيق و مناسب  ميدائ

   تك افشانه و چند افشانه مكانيكي هايفلومتر .7- 2

 پروانه به جهت يك از اگر و افشانه چند فلومتر كند، برخورد پروانه به روزنه چند از آب كه صورتي در
 در افشانه چند هايفلومتر به نسبت افشانه تك هايفلومتر. شود مي ناميده افشانه تك نمايد برخورد
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 به نسبت بيشتري مقاومت افشانه چند هايفلومتر صورتيكه در كنند مي بكار شروع آب كمتر يها سرعت
   .دهند مي نشان خود از ديناميكي ضربات

   هااستانداردمعرفي  .8- 2

 معيني دقت ازگيري  اندازه وسيله هر ،... و كاربرد شرايط توليد، طراحي، از ناشي خطاهاي به توجه با
 اشاره مجاز خطاهاي حداقل با آن ارائه بمعناي گيري اندازه وسيله يك استاندارد توليد لذا. است برخوردار

 .باشد مي استاندارد در شده

 بين سازمان نظير جهاني معتبر يها سازمان توسط متعددي استانداردهاي نيز آب هايفلومتر با رابطه در
 . است گرديده منتشر ،(AWWA) آمريكاآبرساني  انجمن و (EEC) اروپا ، اتحاديه(ISO)استاندارد المللي

 موسسه توسط كه است آشاميدني آبسرد هايفلومتر به مربوط رانياي  استاندارد اولين 1344 استاندارد
 ISO 4064 استاندارد پايه بر آن تغييرات آخرين و تدوين 1354 سال در راناي صنعتي تحقيقات و استاندارد

 زير اصلي يها بخش حاوي مذكور استاندارد. است رسيده تصويب به شده ياد مؤسسه توسط 1379 سال در
 :باشد مي

‐ : ISO 4064/I مكانيكي آبسرد هايفلومتر فني مشخصات شامل  

‐ : ISO 4064/II مكانيكي آبسرد هايفلومتر نصب به مربوط دستورالعملهاي و الزامات  

‐ : ISO 4064/III نياز مورد تجهيزات و مكانيكي آبسرد هايفلومتر تست نحوه  

 شوند، مي بندي كالس D,C,B,A كالس چهار در عملكرد دقت براساس هافلومتر ISO 4064/I استاندارد در
. است برخوردار كاري دقت يشترينب از D كالس و كاري دقت كمترين از A كالس بندي تقسيماين  در كه

 .كنند مي عمل يكسان بطور هافلومتر تمام زياد يها جريان محدوده در است ذكر به الزم

 نظر از هافلومتر نيز استاندارداين  در و بوده آبگرم هايفلومتر به مربوط ISO 10385 استاندارد ضمن در
 . گيرند مي قرار D,C,B,Aكالس چهار در كاري دقت

همانطور كه در  دقت منحني يا مشخصه منحني رسم با استاندارد تست دستگاه توسط فلومتر هر دقت
  .گردد مي تعيين شود، مشاهده مي 3-2شكل 

 : شكلاين  در
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. است زمان بر عبوري آب حجم تقسيم حاصل كه باشد مي جريان مقدار يا دبي محورافقي، ‐
)Q=v/t (شود مي بيان مشابه واحدهاي يا و دقيقه بر ليتر ساعت، بر مترمكعب حسب بر كه. 

 بدست زير رابطه از استفاده با و دهد مي نشان درصد حسب بر را فلومتر خطاي عمودي محور ‐
 :آيد مي

 

 .ميباشد فلومتر توسط شده داده نشان عبوري آب حجم Vi و عبوري آب واقعي حجم Vc فوق رابطه در

  
  دقت منحني 3-2شكل 

 داده عبور فلومتر از آب معيني مقدار مشخص، دبي چند در دقت منحني يا مشخصه منحني تعيين بمنظور
اين  روي از. شود مي محاسبه فوق فرمول از استفاده با فلومتر كاركرد خطاي ميزان دبي هر در و شده

  . نمود تعيين نيز را آن عملكرد  ميعمو شرايط توان مي ،فلومتر كالس تعيين بر عالوه منحني،
  :از عبارتند شود مي محسوب نيز آبسرد مكانيكي هايفلومتر فني مشخصات جزو كه فوق منحني مهم نقاط
 : (Qs)شروع دبي ‐

 ميزان به سرعتي هايفلومتر در مقداراين . نمايديم بكار شروع فلومتر آن در كه است دبي مقدار
 تشخيص جزء بين از آب فرار شكاف به ميحج هايفلومتر در و فلومتر متحرك قطعات اصطكاك

 .دارد بستگي كاري محفظه و دهنده

  (Qmin) :حداقل دبي ‐
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 .شود مي ±% 5 مجاز محدوده وارد فلومتر عملكرد منحني آن در كه است جرياني حداقل

 (Qt) : انتقال دبي ‐

 ±% 2 مجاز محدوده به ±% 5 مجاز محدوده از فلومتر عملكرد خطاي آن در كه است دبي مقدار
 .شود مي وارد

  (Qn) : مياس دبي ‐

 متناوب و پيوسته كاري شرايط در ديگر عبارت به يا ميعمو شرايط در فلومتر كه است دبي مقدار
 .است حداكثر دبي نصف با برابر معموالً و كند مي كار ±% 2 مجاز خطاي از تجاوز بدون

  (Qmax) :حداكثر دبي ‐

 در افزايش بدون و خرابي بدون كوتاه زماني فاصله يك در تواند مي فلومتر كه است دبي بيشترين
 .كند كار شبكه فشار افت و ±% 2 مجاز خطاي

  :دبي محدوده يا جريان نسبت محدوده ‐

 بين( ±% 5 مجاز محدوده دو به كه باشد مي Qmax وQmin بين فاصله جريان نسبت محدوده
Qt و Qmin(  2 مجاز محدودهو %± )بين Qmax و Qt( گرد مي تقسيم و. 

  (Dn ) :اسمي اندازه ‐

 ديگر با آن انطباق منظور به كه ميباشد فلومتر خروجي و ورودي دهانه قطر عددي شاخص
 .گيرد مي قرار استفاده مورد وبالعكس فلومتر به متصل تجهيزات

  ( Pn ) :اسمي فشار ‐

 فلومتر به متصل تجهيزات ديگر با آن انطباق بمنظور كه است فلومتر كاري فشار عددي شاخص
 .رود مي بكار بالعكس و

  :فشار افت ‐

 .باشد مي مشخص دبي در و شبكه در فلومتر گرفتن قرار از ناشي كه آب فشار در افت ميزان

  :كاري مجاز حرارت حداكثر ‐

  .نمايد تحمل خود مياس فشار در تواند مي آب فلومتر يك كه است مجازي حرارت درجه حداكثر
  .گردد مي مشاهده هافلومتر بندي كالس و فني مشخصات 4-2 الي 3-2 ولداج در
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Qn <15 m3/h  دبي  كالس كنتور Qn ≥ 15 m3/h

A Qmin 0.04 Qn 0.08 Qn
Qt 0.10 Qn 0.30 Qn

B Qmin 0.02 Qn 0.03 Qn
Qt 0.08 Qn 0.20 Qn

C Qmin 0.01 Qn 0.006 Qn
Qt 0.015 Qn 0.015 Qn

D Qmin 0.0075 Qn ----
Qt 0.0115 Qn ----

 ISO 4064بندي كنتورهاي آبسرد طبق استاندارد كالس 3-2جدول 

Qn <15 m3/h  دبي  كالس كنتور Qn ≥ 15 m3/h

A Qmin 0.04 Qn 0.08 Qn
Qt 0.10 Qn 0.20 Qn

B Qmin 0.02 Qn 0.04 Qn
Qt 0.08 Qn 0.15 Qn

C Qmin 0.01 Qn 0.02 Qn
Qt 0.06 Qn 0.10 Qn

D Qmin 0.01 Qn ----
Qt 0.015 Qn ----

 ISO 10385بندي كنتورهاي آبگرم طبق استاندارد كالس  4-2جدول 
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500 400 300 250 200 150 100 80 65 50  40 30 25 20 15   اندازه اسمي
DN in mm 

120 80 48 32 20 12 4.8 3.2 2 1.2 Qmin= 0.08 × Qn in m3/h 400 240 140 100 60 Qmin= 0.04 × Qn in L/h  دبي حداقل 
 Aكالس 

450 300 180 120 75 45 18 12 7.5 4.5 Qt=0.3× Qn in m3/h 1000 600 350 250 150 Qt=0.1× Qn in L/h  دبي انتقال 

45 30 18 12 7.5 4.5 1.8 1.2 0.75 0.45 Qmin= 0.03 × Qn in m3/h 200 120 70 50 30 Qmin= 0.02 × Qn in L/h  دبي حداقل 
 Bكالس 

300 200 120 80 50 30 12 8 5 3 Qt=0.2× Qn in m3/h 800 480 280 200 120 Qt=0.08× Qn in L/h  دبي انتقال 

9 6 3.6 2.4 1.5 0.9 0.36 0.24 0.15 0.09 Qmin= 0.006 × Qn in m3/h 100 60 35 25 15 Qmin= 0.01 × Qn in L/h  دبي حداقل 
 Cكالس 

22.5 15 9 6 3.75 2.25 0.9 0.6 0.375 0.225 Qt=0.015× Qn in m3/h 150 90 52.5 37.5 22.5 Qt=0.015× Qn in L/h  دبي انتقال 

 
75 45 26.25 18.75 11.25 Qmin= 0.0075 × Qn in L/h  دبي حداقل 

 Dكالس 

115 69 40.25 28.75 17.25 Qt=0.0115× Qn in L/h  دبي انتقال 

1500 1000 600 400 250 150 60 40 25 15 

 

10 6 3.5 2.5 1.5 Qn in m3/h 

 
 دبي اسمي

3000 2000 1200 800 500 300 120 80 50 30 20 12 7 5 3 Qmax = 2 × Qn in m3/h 

  دبي 
 حداكثر

Qn≥ 15 m3/h  Qn< 15 m3/h محدوده دبي 

  



 

 

 

 

  
 انواع فلومترها

گيري ميزان  مكانيزمهاي متنوعي براي اندازه  
جريان در صنعت آب مورد استفاده قرار 

اين مكانيزمها هريك داراي مزايا و . گيرند مي
ضعفي هستند كه آگاهي از آنها براي نقاط 

  .انتخاب مكانيزم مناسب ضروري است

  فصل 
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  .3فصل
  فلومترها انواع

 داده توضيح فصلاين  در گيرند مي قرار استفاده مورد آب صنعت در حاضر حال در كه فلومترهايي اكثر
 را فلومترها تر رايج انواعاين راهنما . دهد مي نشان را فلومترها از بندي طبقه چندين 1-3جدول. شوند مي
 با كه هاييفلومتر. كند مي توصيفگيرند،  مي قرار استفاده مورد مناي انتقال و آب تامين كاربردهاي در كه

 در كه است وضعيتيفروش عمده (. دارند كاربردتوليد يا فروش عمده  در عموماً اند، شده داده نشانستاره 
 فروخته، جهت فروش دوباره به مشتريان خرد، تحويل نقطه چند يا و يك در عمده مشتري يك به آب آن
  . است شده بيان 3 فصل در مختلف كاربردهاي براي فلومترها انتخاب معيارهاي. )شود مي
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  )متر ميلي(محدوده معمول سايز  نوع فلومتر
   :فلومترهاي جابجايي. 1

 50الي 13 صفحه لغزنده
 50الي 13  پيستوني

   :جابجاييفلومترهاي غير . 2
   :سرعتي مكانيكي. الف

  50الي 15 چند افشانه
  300اي 6  *مغناطيسي مكانيزم با توربيني

  400اي 20  *توربيني با مكانيزم مكانيكي
  1800الي 50  *اي پره

  300الي 80 تناسبي
  150الي 40 تك افشانه

   :سرعتي الكترونيكي. ب
  3000الي  2  *الكترومغناطيسي

  9000الي  6  *آلتراسونيك
  3000الي 100  *الكترومغناطيسي تزريقي

  250الي 25  *گردابي
   :اختالف فشار. ج

  25كمتر از   *اوريفيس
  3000الي 25  *ونچوري
  نامحدود  *پيتوت

  دارند كاربرد عمده فروش يا توليد در عموماً اند، شده داده نشان ستاره با كه فلومترهايي *

  فلومترها انواع 1 -3 جدول

  فلومترهاي جابجايي .1- 3

   حجمي نوع مكانيكي فلومترهاي .1- 1- 3

 را سيال حجم تا قادرند شوند، مي ناميده نيز مثبت جابجايي هايفلومتر كه ميحج نوع مكانيكي هايفلومتر
 يا پيستوني قطعه يك جريان، دهنده تشخيص جزء هافلومتراين  در. نمايند گيري اندازه مستقيم بطور

 هر در عبوري آب حجم نتيجه در  نموده دوران سيال حجم با متناسب و متوالي بطور كه است مانند ديسك
 باشد مي آنها كاري دقت ها،فلومتراين  مزيت مهمترين. شود گيري مي اندازه ديسك يا پيستون توسط دوران
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 كه بطوري. گردد مي حاصل آن استقرار محفظه داخلي جداره با دهنده تشخيص جزء تماس ميزان بدليل كه
 شكاف از است قادر سيال مقدار كمترين محفظه، داخل در دهنده تشخيص جزء جابجايي سهولت بر عالوه
 به نسبت اما برخوردارند، بيشتري دقت از سرعتي نوع هايفلومتر به نسبت هافلومتراين . نمايد عبور آن بين

 بيشتر آب در موجود امالح اثر بر آنها داخلي مكانيزم نمودن گير احتمال و بوده حساستر آب در موجود امالح
 .شود مي پيشنهاد كم سختي با و تميز آبهاي براي بيشتر ميحج هايفلومتر از استفاده جهت همين به. است

  .نشان داده شده است چندين نوع فلومتر حجمي 6-3الي  1-3در اشكال 

  (Oscillating Piston Meter) نوساني پيستوني نوع ميحج فلومتر 1-3شكل 

  (Helix Type Meter)مارپيچي نوع فلومتر 2-3شكل 
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  (Rotary Vane Meter)چرخشياي  پره فلومتر 2-3شكل 

  (Reciprocating Piston Meter)برگشتي و رفت پيستوني فلومتر 4-3شكل 
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  (Oval Wheel Meter)بيضي چرخ فلومتر 5-3شكل 

  
  (Nutating Disk Meter)نوساني ديسك فلومتر 6-3شكل 
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مكانيكي سرعتي .2- 3   فلومترهاي 

جتي  .1- 2- 3 چند     )Multijet Meter(فلومترهاي 

 طراحي ،)Siemens Halske( سكها زيمنس توسط ،1867 سال به آلمان در بار اولين جتي چند هايفلومتر
 بازها  چرخدنده كردن كاليبره يا تعميرات براي تواند مي كه استمكانيزمي  داراياين فلومتر  .شدند ساخته و

 توليد. شدند مي بندي تقسيم تر و خشك كننده ثبت داراي كلي طرح دو در چندجتي هايفلومتر .شود
 مخزن، در بدنه يها سوراخ .كرد تر متداول را خشك ثبت هايفلومتر ها،فلومتر براي مغناطيسي درايوهاي

 با متناسب چرخان محور خروجي سرعت .دهد مي عبوراي  پره چند چرخان محور يك خالل از را آب جريان
   .گذرد گيري مي اندازه مخزن از كه است آبي ميزان

  )Compound Meter( مركب فلومترهاي .2- 2- 3

  :اند گونه دو بر كب مر هايفلومتر
. كند مين كار است، باز كننده تركيب شير زمانيكه تا اصلي خطفلومتر  موازي،فلومتر  يا اول نوع در

 يا بدهد ادامه خود كار به است ممكن فرعيفلومتر  ،كند مي كار به شروع اصلي خطفلومتر  كه ميهنگا
 به ،فلومتر ثبت توقف طريق از توان مي بيفتند كار از دو هر و باشد داشته ثبات دواين فلومتر  اگر. ندهد
  .برد پي آن خرابي

 جريان اصلي خطفلومتر  درون از ابتدا آب است، بسته تركيبي شير كه ميهنگا سري،فلومتر  يا دوم، نوع در
 زياد آنقدر فرعيفلومتر  در فشار تفاوت كه ميهنگا. كند مي عبور فرعي خطرفلومتر  از آن ار پس و يابد مي

 يك بوسيله ثباتكند  مي بكار شروع نيز اصلي خطفلومتر  گردد، مي تركيبي شير شدن باز باعث كه است
 عمل براي را بيشتري ركوردهاي كه دهد مي را اجازهفلومتر اين  به كهكند  مي عمل دار ضامن چرخ جفت
  .كند بكار شروع تبديلي نقطه يك در اصلي خط قسمت نيست نياز. ببرد بكار ثبات كردن
 نشان را خطا از متفاوتي مقادير ،كنند مي عمل تبديل نقطه حوالي در كه ميهنگا تركيبي، هايفلومتر ميتما
 تبديلش نقطه حوالي در كنتور از كه جرياني ميزان تا شود انتخاب طوري بايدفلومتر  هر اندازه. دهند مي
  .يابد كاهش امكان حد تاكند  مي عبور
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 تك سيستم داراياين فلومترها  از ديگري نوع .استفلومتر  دو يها ثبت مجموع با برابر شده ثبت مقدار
 كهاست  شده تنظيم طوريضامندار  چرخ دو شامل درايوي با مركبفلومتر  يكها آن در كههستند  ثبتي
شكل زير يك فلومتر دوثبتي را نشان  .كرد مي حركت سريعتر كهيرد گ مي صورت چرخيبر اساس  ثبت
  .دهد مي

  
 از استفاده زمينه در ييها پيشرفت .است ثبتي تك باالي جريان هاينمونه از فلومتر آخرين پيشرو طرحاين 

 .كند مي كمك خطارسيدن  حداقل بهدر  است گرفته صورت شير شدن باز سريع براي مركب، شيرهاي
 پس اما دارند، شدن باز به شروع براياوليه  فشار تفاوتيك  به احتياج بازشو آساننوساني  مدرن شيرهاي

 بايد هااين فلومتر اما است تر راحت ثبتي تكفلومتر  قرائت اگرچه .شوند مي باز سريعبه آساني و  آن از
 راحتيه ب كند مي قرائت را آن كه كسي برايفلومتر  بخش دو از يكي نقص زيرا ندشو بازرسي بيشتر

   .شود مين مشخص

تناسبي  .3- 2- 3   )Proportional meters(فلومترهاي 

 در ضريب يك .كنند گيري مي كند اندازه مي عبور لوله خط يك از كه را آبي از جزيي  تناسبي هايفلومتر
اين فلومترها  .دهدنشان  را لوله خط از عبوري جريان ميزان تا گردد مي ضربفلومتر  توسط شده ثبت مقدار
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گردد و  فلومتر كمي تنگ مي دست پايين در حلقه يك بوسيله كههستند  لوله خط از بزرگتر مقطعداراي 
 باالدست در آب فشار به نسبت آب فشار كاهش باعث حلقه. لوله است مياس قطر برابر حلقهاين  داخلي قطر
 از پس فقط فشار كاهشاين  گردد مي

 فشار تفاوتاين  .دهد مي رخ حلقه
 به آب ميك مقدار شدن وارد باعث

 جاييفلومتر كوچك فرعي جاب
 به كاليبراسيون كه وقتي .گردد مي
فلومتر  يك باشد گرفته انجام دقت

 تفكيك داراي كه شرايطي در تناسبي
 تلرانس 12/1 يا 0.1 از بيشتر پذيري

 3 حد در خطايي باشد، جريان كل
   .دارد درصد
  .دارد بستگي لوله خط اندازه به هم فرعيفلومتر  اندازه كه است فرعيفلومتر  اندازه به وابسته خطااين 

  اي پروانه و توربيني فلومترهاي .4- 2- 3

برخي مشخصات بارز اين فلومترها عبارتند . گيري جريان هستند اين فلومترها از متداولترين تجهيزات اندازه
  :از

 جريان درصد 2 تا ± 5/0 :دقت ‐

 درصد ± 2/0 :پذيري تكرار ‐

 اي پروانه فلومترهاي براي 15:1 و توربيني فلومترهاي براي 40:1 :كاربرد محدوده ‐

 فلومترهاي براي 50 تا mm 1800 و توربيني فلومترهاي براي 20 تا mm500 :اندازه محدوده ‐
 اي پروانه

 متوسط :نسبي فشار افت ‐

 در جريان سرعت با متناسب سرعتي با كهپروانه  يها تيغه با جاري آب ،اي پروانه و توربيني فلومترهاي در
 كرده پر را لوله مقطع سطح فضاي معموالً توربينيفلومتر  يكپروانه . كند مي برخورد ،باشد مي گردش حال

اي  پروانه فلومتر پره. كند گردش آزادانه دارند قرار لوله ديواره در كه مركزي ياتاقان دو بين تواند مي و
 پر را لوله مقطع سطح و گرفته قرار لوله دست پائين انتهاي در ييها بلبرينگ روي بر )ببينيد را 7-3 شكل(
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 خطي روي بر آزادانه تواند مي و گرفته قرار باالدست جريان مقابل در پروانه )مخروطي يا( تيز نوك. كند مين
   .بچرخد لوله اصلي محور موازات به

  :اند اي براي حصول اهداف زير طراحي و ساخته شده پره هايفلومتر
 .بگيرند اندازه راميليمتر 1800 بزرگ خطوط در آب سرعت ‐

 .بگيرند اندازه بياورند بند را هافلومتر ديگر انواع است ممكن كه آلودگي داراي يها بآ ‐

 .كند كار فشار افت كمترين با بتواندداراي سيستمي باشند كه  ‐

 داشته لوله به نسبت كوچكي قطر است ممكن لوله، بزرگتر يها اندازه در خصوصا پروانهاي  فلومتر پره در
 جريان دبي وكند  مين تغيير ناگهاني بطور جريان دبي كه روند مي بكار ييها لوله خط در هااين فلومتر. باشد
 خواندن براي استاندارد وسيله يك معموال ثباتاي  پروانه يها فلومتر در. است متوسط حد از باالتر آنها در

 امكانات تواند مي ثبات ولي. برد نامفلومتر  زني جمع ماشين بعنوان توان مي آن از كه استفلومتر  مستقيم
  .باشد دارا نيز را ،ها قرائت اتوماتيككننده  مخابره و دبي كننده ثبت يا نمايشگر قبيل از اضافي

  

  اي پروانه هاي توربيني و فلومتر 7-3 شكل
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. باشند مي خطي رابطه يك داراي جريان ميحج نرخ وپروانه  سرعت سيال، لزجت و جريان نرخ محدوده در
 هايفلومتر در. باشند مي مكانيكي كننده ثبت داراي آب صنعت در استفاده مورد توربيني هايفلومتر بيشتر

 سرعت ،فلومتر در مغناطيسي مجاور سنسور يك گيرند، مي بهره الكترونيكي يها كننده ثبت از كه توربيني
 موجبپروانه  يها تيغه چرخش بنابراين. كند مي تبديل فركانسي سيگنال به را آن و داده تشخيص راپروانه 
 تعداد كه است K كاليبراسيون ضريب ،فلومتر ضريب. گردد مي حجم واحد ازاي به سيكل مشخصي تعداد

   تلرانس يك با معموالً K ضريب. باشد مي شدهگيري  اندازه حجم يك ازاي به پالس مشخصي
 K ضريب مشخص، هايفلومتر براي است ممكن. باشد مي ثابت 10:1 جريان محدوده براي ± 25/0 خطي

  .كند تغيير توليد تلرانس حسب بر
 به مخصوص K ضريب مقدار اساس بر بايد باشد الكترونيكي ي فلومتري كه داراي ثبت كننده هر بنابراين
 جريان درصد ±2 تا درصد ± 5/0 از توربينيفلومتر  دقت ،فلومتر سازنده به وابسته. گردد كاليبره خودش
 باال يها نرخ در. دارند توافق واقعي جريان درصد ± 2 معادل دقتي براي  فلومتر پره سازندگان. كند مي تغيير

  . يابد مي كاهش دقت جريان پائين و
. باشد مي مهم توربينيفلومتر  كاربرد تعيين جهتفلومتر  يها تيغه پروفيل فضايي آرايش و موقعيت
 هايفلومتر و گيرند قرار تاثير تحت سرعت تغييرات توسط كمتر است ممكن صاف، يها پره با هاييفلومتر
  .گيرند مي قرار تاثير تحت لزجت تغييرات توسط كمتر عموماً مارپيچي يها پره داراي
   :از عبارتنداي  پروانه و توربيني هايفلومتر مزاياي
 توانند مي ادواري كاليبراسيون توسط و بوده خوبي پذيري تكرار خاصيت داراي بزرگ سايزهاي ‐

  .كنند عمل دقيق بسيار
 هايفلومتر براي 15:1 حداقل( جريان محدود از وسيعي گستره براي خروجي جريان سيگنال ‐

  .باشد ها مي سيگنال سلسله با متناسب مستقيماً ،)بزرگ
  . يابد مي كاهش سايز افزايش با و بوده متوسط تا پايين هد افت ‐
  .است يكسان گردد مي نصب آن روي بر كهاي  لوله قطر بافلومتر  سايز ‐
  . گردد مين متوقف اما شود مي محدود جريانفلومتر  كردن گير با ‐
 .باشد مين نياز مورد خارجي الكتريكي منبع گونه هيچ ‐

 : اين نوع فلومترها عبارتند از معايب

 .باشد مي كاري روغن و مكانيكي سيستماتيك نگهداري نيازمند ،فلومتر دقت حفظ جهت ‐
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 منفي تاثير كاليبراسيون بر تدريج بهفلومتر  داخل سطوح گذاري رسوب و فرسايش خوردگي، ‐
 خورنده، مايعات. سازد مي ريضرو باال دقت حفظ جهت را ادواري مجدد كاليبراسيون و گذاشته
 معلق جامد ذرات باالي نسبت داراي مايعات و )خشك( پائين گي كننده روان توان داراي مايعات

 .آورند مي وجود بهها  بلبرينگ براي مشكالتي

 .باشد مي حساس جريان، حال در مايع لزجت تغييرات به كاليبراسيون ضريب ‐

 .باشد مي حساس جريان شدن گردابي و آشفتگي به نسبت ‐

 .گذارد مي منفي تاثيرفلومتر  عملكرد بر كوچك، هايفلومتر در خصوص بهها  بلبرينگ اصطكاك ‐

 .يابد مي كاهشاي  مالحظه قابل صورت به پائين جريانهاي در مخصوصاً دقت ‐

  فلومترهاي الكترونيكي سرعتي .3- 3

  مغناطيسي فلومترهاي .1- 3- 3

مورد استفاده در آبرساني هستند كه ويژگيهاي بارز آنها فلومترهاي مغناطيسي از متداولترين فلومترهاي 
 :عبارتند از

 جريان درصد ± 5/0 :دقت ‐

 درصد 25/0 :پذيري تكرار ‐

  30:1 :كاربرد دامنه ‐

 m 3– mm 5/2 :اندازه محدوده ‐

 پائين افت الي افت بدون :هدنسبي افت ‐

 توليد لوله از شده زولهاي  مقطع يك حول مغناطيسي ميدان يك )8-3 شكل( مغناطيسي فلومترهاي در
 آب جريان سرعت با متناسب كه كوچك الكتريكي جريان يك مغناطيسي ميدان از گذرنده آب .گردد مي
 .شود مي تبديل جريان براي عددي نشانگري به و شدهگيري  اندازه الكتريكي جريان .كند مي القاءباشد  مي

 باشد، الكتريكي رسانايي حداقل تامين براي كافي يوني محتواي دارايبايد  فلومتر مي از گذرنده سيال
  .باشد مي الكتريكي رسانايي مقداراين  داراي شده تصفيه آب يها جريان
از چند سانتيمتر بر  سرعت محدوده در تواند مي كهباشد  مي جريان واقعي نرخ درصد ± 5/0فلومتر  دقت

 چه اگر .گيرد قرار استفاده موردمتر بر ثانيه 15تا ) سانتيمتر بر ثانيه3در برخي انواع كمتر از (ثانيه 
 پائين سرعتهاي در دقتشان اما كنند حس را جريان پائين بسيار يها سرعت توانند مي مغناطيسي فلومترهاي
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ه سرعت عادي موجود در سيستم دامن .باشد مي 30:1 مغناطيسي فلومتر كاربرد دامنه .يابد مي كاهش
 كه است افتي مغناطيسي فلومتر يك از گذر در هد افت .متر بر ثانيه است 3سانتيمتر بر ثانيه  3آبرساني از 

   .گردد مي جاداي فلومتر بدنه دهنده شكل لوله طول بواسطه
 جريان سرعت بردن باال براي كوچكتر اندازه با يفلومتر نصب براي لوله قطر كاهش به لزوم صورتيكه در

 فلومترهاي قطر اندازه دامنه .يافت خواهد افزايش هد افت باشد، قبول قابل سطحي بهفلومتر  رساندن براي
  .باشد مي m 3-mm 5/2 مغناطيسي

 پروفيل بر تاثيري بنابراين و بوده خود مقطع سطح درقابل توجه  انقباض فاقد مغناطيسياغلب فلومترهاي 
مبناي  كه چند هر گردند، مي منتقلفلومتر  درونجريان به  پروفيلي خطاهاي رواين از .دنگذار مين جريان

 تغييرات به نسبت فلومترها ديگر انواع به نسبت مغناطيسي فلومترهاي حساسيت ازمكانيزم سنجش 
 باشد، تعريف قابل آن هيدروليكي شكل توسط كهاي  تخليه ضريب مغناطيسيفلومتر  .است كاسته پروفيل،

  .گردند كالبيره سازندگان توسط تر، بصورت بايد مغناطيسي فلومترهاي كليه بنابراين .ندارد

 

  فلومتر مغناطيسي 8-3 شكل

 اجزاي .باشد مي آن كمتر وزن و كوتاهتر طول ونتوري،فلومتر  به نسبتفلومتر  نوعاين  مزاياي از
  .باشند مي طوالني عمري داراي جريان سيگنال كننده توليد الكترونيكي
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 مغناطيسي فلومترهاي معايب و مزايا

 : ي فلومترهاي مغناطيسي عبارتند ازمزايا

  جريان براي ممانعت جاداي عدم ‐

  موثر هد افت حداقل ‐

  m 3-mm 5/2دامنه اندازه قطر گسترده از  ‐

 معكوس جرياناتگيري  اندازه براي مناسب بودن، طرفه دو ‐

 يخروج سيگنالامكان ارائه  ‐

 يالس دماي و فشار ،لزجت چگالي،حساسيت كم در برابر تغييرات  ‐

 جريان آشفتگي و باالدست نامتقارن جريان ساختارحساسيت كم در برابر  ‐

 كم جريانهايگيري  اندازه براي مناسب ‐

  زدگي يخ مقابل در مصون تر، قطعات نداشتن ‐

  :از عبارتند مغناطيسي فلومترهاي معايب
 اين( باشد برخوردار بيشتر يا µs/cm 5 الكتريكي رسانايي از بايد شوندهگيري  اندازه مايع ‐

 )آورد مين بوجود شرب آب مورد در مشكلي مساله

 .شد خواهد تمام گران و حجيم نسبتاًفلومتر  پائين، سايز يها لوله براي ‐

 .گردد كالبيره آب تست مدار يك در جداگانه بايدفلومتر  هر و شده تمام گران باال يها دقت ‐

 در تغييرات و مغناطيسي هسته و جريان لوله الكتريكي و هندسي خواص به نسبتفلومتر  ‐
 .باشد مي حساس پيچ سيم كننده تغذيه جريان

   شونده جاسازي ميانگين مغناطيسيفلومتر   .2- 3- 3

 جريان درصد ± 75/0 :دقت ‐

 درصد 25/0 :پذيري تكرار ‐

  30:1 :كاربرد دامنه ‐

 m 3-mm 100 :اندازه محدوده ‐

 پائين :نسبي هد افت ‐

 توسط كهباشد  مي مغناطيسي ميدان چندين داراي )9-3 شكل( شونده جاسازي ميانگين مغناطيسي فلومتر
 اتصال يك توسط كه موثر و ساده طراحي با سنسوري داخل در شده واقع الكترومغناطيسي يها پيچ سيم
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 سنسور، هر اطراف از عبور حين در آب .گردند مي توليد شده، جايگذاري لوله مقطع در لوله روي بر شيري
 ميدان در آب سرعت با متناسب كهكند  مي القاء كوچكي الكتريكي جريان و شده مواجه مغناطيسي ميدان با

 كدام هر مجاورت در و آب با تماس در كه الكترود جفت چندين توسط شده القاء جريان .باشد مي مغناطيسي
 الكترومغناطيسي نقطه مربوطه، الكترود جفت و پيچ سيم هر .گردد مي حس دارند، قرارها  الكترومغناطيس از

 كافي يوني محتواي دارايبايد  فلومتر مي از كننده عبور سيال .باشد مي سنسور امتداد در سرعت تشخيص
 الكتريسيته رسانايي مقداراين  از شده تصفيه آب يها جريان .باشد الكتريكي رسانايي حداقل تامين براي

  .هستند برخوردار
 نقطه هر كه اند گرفته قرار سنسور در مشخص نقاطي در صورتي به سرعت الكترومغناطيسي تشخيص نقاط
 به ).9-3 شكل( باشد شده واقع لوله مقطع از متحدالمركز دواير فاصله حول مساوي سطح يك مركز در

 وزني ضريب يك داراي گرديده، واقع لوله در مساوي سطح يك مركز درگيري  اندازه نقطه هر كهاين دليل
 شده گيري ميانگين دايماً نقاط،اين  در مختلف سرعتهاي .بود خواهد گرديده واقع آن در كه سطحي با برابر

 سرعت متوسط عددي نشانگر به مقدار،اين  .خواهد بود لوله در وزني ضريب داراي متوسط سرعت نشانگر و
 رابطه است قادر ساختاراين  داشتن دليل به فلومتر .گردد مي تبديل لوله مقطع سطح در واقع جريان ميزان و

  .كند حفظ سرعت، پروفيل تغييرات و رينولدز عدد از وسيعي محدوده در را دقيقي خطي
ه بمتر بر ثانيه 15سانتيمتر تا 3سرعت محدوده در ميتواند و بوده واقعي جريان نرخ درصد ± 75فلومتر دقت
 در اما دهند، تشخيص را جريان پائين بسيار سرعتهاي توانند مي مغناطيسي فلومترهاي چه اگر .رود كار

   .باشد مي 30:1 مغناطيسي فلومترهاي كاربرد دامنه .يابد مي كاهش دقتشان پائين سرعتهاي
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  فلومتر مغناطيسي جاساز 9-3شكل 

 پائين سنسور، روديناميكاي شكل دليل به شونده جاسازي ميانگين مغناطيسي فلومتر از گذر در هد افت
   .باشد مين نياز مورد معموالً سرعت بردن باال براي كوچكتر يفلومتر نصب و لوله قطر كاهش .باشد مي
 فلومترها ديگر انواع به نسبت بنابراين وكند  مي حس لوله مختلف نواحي در را سرعت تغييراتفلومتر  اين

 استاندارد مخزني در تر بصورت سازندگان توسطاين فلومتر  .دارد پروفيل تغييرات به كمتري حساسيت
  .باشد مين نصب هنگام در اضافي كالبيراسون به نيازي و شده كالبيره

 پيشبرداري  بهره جريان در مشكلي كهاين بدون كرد نصب لوله دراي  دريچه طريق از توان مي رااين فلومتر 
  .باشند مي طوالني عمري داراي جريان سيگنال كننده توليد الكترونيكي اجزاي .بيايد
 : ي اين نوع فلومتر عبارتند ازمزايا

 جريان در تاثيرگذاري بدون كردن خارج و نصب قابليت داراي ‐

 موجود ميزان از بهتر جريان آشفتگي كه چرا شود مي حفظ لوله كوتاه مستقيم لوله طول در دقت ‐
 .شود مي داده تشخيص يافته، گسترش كامال جريان بر يافته انجام كاليبراسيون در

 جريان براي ممانعت حداقل ايجاد ‐

 m 3-mm 100قطر اندازه از وسيعي دامنه براي كاربرد قابليت ‐

 دوطرفه و يكطرفه انواع داراي ‐
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 دارد خطي رابطه جريان سرعت با خروجي سيگنال ‐

 .داردفلومتر  كاركرد بر اندكي تاثير سيال دماي و فشار لزجت، دانسيته، در تغييرات ‐

 كوچك جريانهايگيري  اندازه قابليت ‐

 توسط آب، تست مدارجداگانه بجايفلومتر  هر چراكهباشد  مي كمتري گراني داراي باال دقت ‐
 .باشد مي پائين بسيار نصب هزينه و گردد مي كالبيره استاندارد مخزن

 به نيز را الكترونيكي قطعات( .باشد مي مصون زدگي يخ مقابل در نسبتاً تر، قطعات نداشتن بدليل ‐
 )داد قرار دورتر مكاني در توان مي دمايي محدوديت داشتن دليل

 : اين نوع فلومتر عبارتند از معايب

 .دارد شد خواهد نصب آن درفلومتر  كهاي  لوله داخلي قطر دقيق داشتن به بستگيفلومتر  دقت ‐

 مساله اين( باشد برخوردار بيشتر يا µs/cm 10 الكتريكي رسانايي از بايد شوندهگيري  اندازه مايع ‐
 )آورد مين بوجود شرب آب مورد در مشكلي

 .شد خواهد تمام گران و حجيم نسبتاًفلومتر  پائين، ساير يها لوله براي ‐

 مناسب علف، و برگ پارچه، يها تكه مانند جامداتي و خاشاك و خار داراي جريانهاي براي ‐
 .باشد مين

   )فراصوتي( اولتراسونيك فلومترهاي .3- 3- 3

 جريان درصد ± 5/2 تا ± 5/0 :دقت ‐

 درصد ± 25/0 :پذيري تكرار ‐

  20:1 :كاربرد دامنه ‐

 m 9-mm 6: محدوده اندازه ‐

 هد افت فاقد :نسبي هد افت ‐
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ور كنيد كه قط
گري در خالف
سيدن به ساحل
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 نارسانا سياالت در كاربرد قابليت ‐

 .كنند مين تهديد را لوله ديواره ساختار شده،مهار  هايفلومتر ‐

 .كنند مين نگهداري و تعويض هنگام جريان فرايند در دخالتي شده،مهار  هايفلومتر ‐

 متحرك مكانيكي قطعات فاقد ‐

 وسيعاي  محدوده در خطي خروجي ‐

 ها لوله قطر از وسيعي محدودة در كاربرد قابليت ‐

 ثانيه بر فوت 1/0 تا پائين جريانهاي دقيق خواندن ‐

 پائين برداري بهره و نصب هزينه ‐

 دوطرفه جريانگيري  اندازه قابليت ‐

 داراي الكترونيكي قطعات(باشد  مي مصون نسبتاً زدگي يخ دربرابر بنابراين و بوده تر قطعات فاقد ‐
  )كرد نصب فاصله با توان مي را دمايي محدوديت

 : اين نوع فلومترها عبارتند از معايب

 سيال محتويات و تركيبات به نسبت حساس ‐

 جاداي اختالل صوتي امواج انتشار فرآيند در هوا، يها حباب يا جامد ذرات باالي مقادير وجود ‐
 .كند مي

 .باشد مين يكسان وزني متوسط سرعت با شود گيري مي اندازه قطر امتداد در كه متوسطي سرعت ‐

 و لوله زبري در تغييرات توسط دستگاه دقت است ممكن سرعت، پروفيل به نسبت حساس ‐
 .ببيند آسيب آشفته به آرام از جريان تغييرات

 فلكه شير همچون مواردي مانند بيند، مي آسيب دست پائين و باالدست در تالطمات توسط دقت ‐
 .گذارند مي تاثير سرعت پروفيل بر كه زانويي و

 حساس بسيار سيگنالها جداسازي از اطمينان براي متقابل يها گيرنده ـه فرستند دادن قرار ‐
 .باشد مي

 است ممكن ديواره دروني پوشش يا كننده پراكنده عوامل صدا، جاذب وجود شده،مهار  موارد در ‐
 و ديواره درونها  گيرنده ـ هفرستند كه مواردي در مساله اين( گرددفلومتر  صحيح عملكرد مانع
 .)باشد مين ساز مشكل باشند داشته قراراي  ماسوره داخل

 لرزش و صدا به نسبت حساس ‐
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   گردابي فلومترهاي .4- 3- 3

 جريان درصد ± 75/0 :دقت ‐

 درصد ±5/0 :پذيري تكرار ‐

  25:1 :كاربرد دامنه ‐

 mm 250-25 :اندازه محدوده ‐

 متوسط :نسبي هد افت ‐

 جريان مانعباشد  ها مي گردابه افشانگر المان كه غيرآيروديناميك و دار شيباي  قطعه گردابي فلومتر يك در
 و شده مانع پيرامون در جريان دو ايجاد باعث طريق بدين كهكند  مي قسمت دو آنرا و شده لوله درون
 كم ناحيه در سيال چرخشي حركت توسطها  گردابهاين  .كند مي توليد جريان دست پائين در را ييها گردابه
 وكنند  مي گردش مخالف جهت دو در شده جاداي يها گردابه ).11-3 شكل( گردد مي ايجاد قطعه پشت فشار
 سمت به سمتي از نوساني فشار تغييرات همچنين، امراين  .باشد مي سيال سرعت با متناسب آنها بين فاصله
  .كند مي جاداي ها گردابه افشانگر ور غوطه المان در ديگر
 همه در .باشد مي موجود عددي روشهايي فشار نوسان فركانس ياها  گردابه دنباله فركانسگيري  اندازه براي
 سرعت با متناسب استانداري آنالوگ مقدار به را فركانس سيگنال خارجي، الكترونيكي تجهيزات موارد،
  .كند مي تبديل زن جمع يك ورودي براي مناسبي ديجيتال خروجي يا سيال
 .باشند مي درصد ± 15/0 از بهتر تكرارپذيري داراي و بوده جريان درصد ± 75/0 گردابي فلومترهاي دقت

 كه بوده لوله اندازه از تابعي جريان محدوده .باشد مي 20:1 دامنه با m/sec 5 حدوداً جريان نرخ حداكثر
  .باشد مي لوله داخل كاويتاسيون و رينولدز عدد به وابسته
 اضافه هد افت .باشد مي مانع فاقد لوله از بيشتر حدودي تا گردابه، افشاننده قطعه وجود بدليل هد افت

  .باشد مي جريان حداكثر در )psi 4 )KPa 28 معادل حدوداً گرديده
 تمام براي توان مي بنابراينباشد  مي قطعه شكل تابع فقط لوله داخل جريان و فركانس خصوصيات

 استفاده كلي ضريب يك از لوله سايز گرفتن نظر در بدون يكسان، افشاننده قطعه پروفيل داراي هايفلومتر
  .كرد
 استفاده قابل نيز بزرگتر يها سايز ومتغير بوده mm 250-25 از گردابي فلومتر با شده استفاده يها لوله سايز
 بزرگتر سايزهاي در محدوديتاين  .باشد مي حجم واحد در پالس فركانس به وابسته لوله سايز حداكثر .است
 تجهيزات نتواند كه باشد پائين آنقدر است ممكن ظرفيت حداكثر فركانس كه دارد وجود جهت بدين

   .دهند ارائه قبولي قابل دقيقگيري  اندازه كه سازد قادر را سيگنال به مربوط الكترونيكي
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  فلومتر گردابي 11-3 شكل

اين  .باشد مي جريان معرض در واقع قطعه و ماسوره شامل فقط و بوده متحرك قطعات فاقد گردابي فلومتر
 پائين نسبتاً نگهداري به نيازمند نتيجه در و شود مي ساخته نزن زنگ استيل جنس از معموالًفلومتر 

  .باشد مي
  : ي اين نوع فلومترها عبارتند ازمزايا
 پائين هد افت ‐

 متحرك قطعات فاقد ‐

 طوالني عمر داراي ‐

 كاربرد دامنه يا )طراحي جريان مينيمم به طراحي جريان ماكزيمم نسبت( واژگوني نسبت داراي ‐
 .باال

 نصب و طراحي در سهولت ‐

  : اين نوع فلومترها عبارتند از معايب
 جريان پروفيل در اعوجاج به نسبت حساسيت ‐

 جريان در جباب وجود يا لوله لرزش در پذيري آسيب ‐

 دوطرفه جريانهايگيري  اندازه در توانايي عدم ‐

 .ها لوله سايز از محدودي دامنه ‐
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ليتر در دقيقه  حسب بر جريان دبي به تبديل را تفاوتاين  توان مي محاسبه از استفاده با باشد مشخص
  .نمود

  

  پيتوت لوله :12-3 شكل

  .كند گيري مي اندازه سرعت، مشخصه يك بعنوان سرعت هد بوسيله را جاري آب سرعت پيتوت لوله

  

  

  شده اصالح پيتوت لوله :13-3 شكل
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  )اريفيس( اي روزنه فلومترهاي .2- 4- 3

برخي مشخصات . گيري جريان از نوع اختالف فشاري هستند متداولترين تجهيزات اندازهاين فلومترها از 
  :بارز اين فلومترها عبارتند از

 جريان درصد ± 2 تا ±1 :دقت ‐

  درصد ± 25/0 :پذيري تكرار ‐

  10:1 :كاربرد محدوده ‐

  )باال به 25mm( باال به چاين 1 :اندازه محدوده ‐

  زياد الي متوسط :هد افت ‐

 استفاده آن از نيز سزاري رم زمان در كه است آبگيري  اندازه وسايل ترين ميقدي از يكياي  روزنهفلومتر 
. است بيستم قرن ابتداي به مربوط كنوني، استاندارد نوع از نازك صفحه يها روزنه ظهور اما. است شده مي

گيري  اندازه. برد مي بهره لوله، در مانعي توسط شده جاداي فشار اختالف از) 14-3شكل ( اريفيس فلومتر
 استفاده مورد مجرا در جريان محاسبه جهت، مانع دست پائين و باالدست در واقع نقاطي بين فشار اختالف

 آن بوسيله كه است شده تبديل ييها فرمول به فشار يها تفاوت و جريان دبي بين ارتباط. گيرد مي قرار
 كهباشد  اي مي لوله با محور هم معموال روزنه. كرد محاسبه لوله اندازه هر براي را روزنه ضريب توان مي

 فشار اختالف و گرفته قرار فالنچ دو بين معموالً صفحه. است گرفته قرار آن جريان محور بر عمود صفحه
 مناسب، دقت و نصب سهولت پائين، هزينه سادگي، دليل به. گردد گيري مي اندازه صفحه سوي دو در

 آب اريفيس فلومترهاي اكثر. است گرفته قرار جريانگيري  اندازه اوليه اجزاي ترين رايج بين در اريفيس
 جامدات براي مخصوصاً خاصي، كاربردهاي در. باشند مي لوله با محور هم و دايروياي  روزنه داراي تميز،
 عبور جامد معلق ذرات صورتي در. باشد تكه تكه يا و لوله محور هم غير روزنه است ممكن سيالن، حال در
. باشد گرفته قرار عمودي صورت به كه باشداي  لوله انتهاي داخلي سطح بر مماس روزنه كهكنند  مي

 يك و كننده ثبت بعنوان الكترونيكي خروجي يك فشار، تفاوتگيري  اندازه جهت مدرن ابزارهاي
 يها سيگنال .دارندفلومتر  از شده كاليبره ورودي يها سيگنال زدن جمع براي الكترونيكي ريزپردازنده
 شيرهاي. اند خطي ،ها داده يها ثبات و جريان نمايشگرهاي براي جريان، ميزان برخالف خروجي الكتريكي

 يها بال بين در يا دارند وجود روزنه صفحه دست پايين و باالدست از مشخص فاصله يك در يا 1فشار
  . شوند مي تامين لوله، خط در روزنه صفحه كردن وارد بوسيله و روزنه

                                                      
1 Pressure tap 
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 بدين را نازك صفحه يها روزنه مشخصات ،)چهارم ويرايش( سياالت هايفلومتر مورد در ASME كتاب
 طرف آن در اما يابد، مي كاهش روزنه از عبور خالل در ناگهاني بطور مايع فشار ميزان :دهد مي شرح گونه

 از آب خروج از پس كوتاهي فاصله در فشار مقدار حداقل. يابد مي كاهش تري آرام بطور فشار خروجي،
 كوتاه فاصله يك براي سپس و آرام بصورت ابتدا در فشار حداقل، نقطهاين  از پس. آيد مي بدست روزنه

 ماكزيمم دوم نقطه به وقتيكه تا و يابد مي افزايش تر آرام بصورت دوباره و. يابد مي افزايش سريع، بصورت
 قسمت در چه جريان هدايت وقتيكه تا. آورد خواهد بدست صفحه طرف آن در را گوناگوني قطرهاي برسد

 كاهش يا افزايش گردد، جاداي فشار گراديان جاييكه در نگيرد، صورت روزنه خروجي قسمت در چه و ورودي
 طرف در خصوص به )فشار( انرژي اتالف باعث كه استاي  مالحظه قابل آشفتگي با همراه مايع جريان
 خيلي روزنه يك براي دست، پايين ماكزيمم فشار مشخص، قطر نسبت يك براي متعاقبا. گردد مي خروجي
 تا روزنه يك در گردد مي بازيابي دوباره كه فشار تفاوت از درصدي ديگر، عبارت به. است نازل يك از كمتر

 روي بر مستقيما وسيلهاين . است ونتوري از كمتراي  مالحظه قابل ميزان به و جريان نازل از كمتر حدودي
ها  دريچه در فشار جريان،گيري  اندازه الكتريكي سيگنال اوردن دست به براي. گردد مي نصب لوله خط يك
باشد  مي كوچكاي  محفظه با منعطف مي ديافراگ معموالً مبدل. شوند مي داده انتقال فشار تفاضل مبدل به
 بر مخالفي نيروهاي فشارها. باشند مي متصل طرف دو بهفلومتر  شيرهاي از فشار خط دو آن در كه

 متغير خازن يا سنج، كرنش ديافراگم، خمش سنجش براي. شوند مي آن خمش باعث و كرده وارد ديافراگم
 فشار تفاضل با متناسب الكتريكي سيگنال تا شود مي داده قرار مبدل درون متغير مغناطيسي مقاومت يا

  .كند توليد
 توسط يا و خطي حركت به مدادي بازوي يك بوسيله گردد مي جاداي روزنه يك بوسيله كه فشاري تفاوت
 محاسبه بوسيله. گردد مي تبديل 3زن جمع بادامك يك حركت به 2آكاردئوني مانومتر يااي  جيوه مانومتر
 توان مي را تجمعي يا مقياسي و نموداري مقادير نياز، مورد ميزان به روزنه كردن سوراخ و روزنه ضريب
 يها وسيله ديگر يا ،صورتيكه چيزي شبيه ونتوري، روزنه در رونداين . خواند واحدها ديگر يا وليتر  بصورت
  . باشد مي ضروري امري گيرند، قرار استفاده مورد فشار تفاوتگيري  اندازه

                                                      
2 Sealed-bellows 
3 Integrator cam 
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  اي روزنهفلومتر  :14-3 شكل

 :اريفيس فلومتر معايب و مزايا

 :ي فلومتر اريفيس عبارتند از مزايا

 باشد مي فشار تفاضل نوع ازفلومتر  ترين قيمت ارزان ‐

 .است شده ساخته پائين بسيار تلرانس داشتن براي اقتصادي ديدگاه با ‐

 جايگزيني و نصب در سهولت ‐

 متحرك قطعات نداشتن ‐

  :فلومتر اريفيس عبارتند از معايب
 .گردد مي انرژي هزينه زياد افزايش سبب روزنه از سيال عبور حين در ميدائ باالي فشار افت ‐

  خطي غير ميحج جريان ‐

  خطي خروجي داراي فلومترهاي از تر پائين كاربرد محدوده داراي ‐

 دست پائين و باالدست در هافلومتر ديگر انواع به نسبت بيشتري صاف لوله طول تدارك به نياز ‐
  جريان

 .گردد مي الزم ميداني، كاليبراسيون معموالً ‐
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   ونتوري فلومترهاي .3- 4- 3

توان  ونتوري از فلومترهاي موسوم به عناصر اوليه هستند كه از جمله ويژگيهاي اصلي آنها ميفلومترهاي 
 :به موارد زير اشاره كرد

  جريان درصد ± 75/0 :دقت ‐

  درصد ± 25/0 :پذيري تكرار ‐

  10:1 تا چاين ± 4:1 :كاربرد محدوده ‐

 m 3- mm 25 :اندازه محدوده ‐

  پائين :هد افت ‐

 بدنه در )گلوگاه( انقباض يك ونتوري، در .باشد مي فشار تفاضل فلومترهاي استاندارد )15-3 شكل( ونتوري
 نسبت .يابد مي كاهش گلوگاه در فشار نتيجه در و شده انقباض ناحيه در جريان سرعت افزايش سببفلومتر 

 فشار تفاضل .شود مي ناميده بتا نسبت )گيرد انجام فشارگيري  اندازه دو كه ميهنگا( لوله قطر به گلوگاه قطر
 فشار تفاضل دوم ريشه ضرب از جريان بنابراين .باشد مي جريان دوم توان با متناسب گلوگاه و باالدست بين

 .گردد مي محاسبه ،باشد مي تخليه ضريب و بعد واحدهاي شامل كهفلومتر  ضريب در شدهگيري  اندازه
 يافته توسعه كامالً سرعت پروفيل براي نيز را فشار شيرهاي مكان و انقباض مشخصات تخليه، ضريب
  .كند مي محاسبات وارد رينولدز، عدد ازاي  محدوده درون

 منتقل )ΔP( فشار تفاضل مبدل يك به دريچه در فشار جريان،گيري  اندازه الكتريكي سيگنال داشتن براي
 بهفلومتر  شيلنگهاي از فشار خط دو كه است كوچكاي  محفظه با منعطفي ديافراگم معموالً مبدل .شود مي
 براي .شوند مي آن خمش باعث و كرده وارد ديافراگم به مخالفي يها نيرو فشارها .است شده متصل آن

 كار مبدل درون متغير مغناطيسي مقاومت يا متغير خازن سنج، كرنش ديافراگم، شكل تغييرگيري  اندازه
  .كند توليد فشار اختالف با متناسب الكتريكي سيگنالي تا شود مي گذاشته
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 ونتوري فلومتر 15-3 شكل

اينكه فلومتر ونتوري  براي .باشد مي پذير امكان شكل U مانومتر يك توسط فشار اختالف مستقيم خواندن
   .كنند كار درست جريانگيري  اندازه به مربوط سيستم اجزاء مي تمادقيق عمل كند بايد 

 در شده استفاده فرضهاي مي تما كهكند  مي محاسبه را جريان واقعي ميزان جريان تئوري معادالت  ميهنگا
 در .دارد شده منقبض ناحيه هندسه به بستگي جريان واقعي نرخ محاسبه دقت ميزان .باشند برقرار معادله
 سرعت پروفيل كه فرضاين  با ،باشد مي درصد 3 تا 1 تقريباً تطابق ميزان تدريجي، انقباض با ونتوري يك

 يك سرعت پروفيل باالتر، يها لزجت يا تر پائين رينولدزهاي در .باشد باال رينولدز عدد و بوده يكنواخت
 و شده نزديكتر )رو در بياصطالح ترموديناميكي با معادل فارسي ( آدياباتيك حالت به انبساط و شده بعدي
 بسياري و ونتوري بين اساسي تفاوت .بود خواهد پائين دقت شوند، مدل بخوبي تاثيرات كه صورتي در مگر
  .است شده ثبت و شناخته بخوبي ونتوري تخليه ضريب كه استاين  دستگاه،اين  شده اصالح انواع از

 هيچ ونتوري .رود مين كار به ،كند مي عمل پائين يها سرعت درفلومتر  كه كاربردهايي براي معموالً ونتوري
 دستگاه داراي كه جريانگيري  اندازه يها سيستم حال هر به اما ندارد صوت سرعت تا تئوري محدوديت

PΔ ممكن هوشمند، يها فرستنده از استفاده گسترش با .باشند مي معيني يها محدوديت داراي باشند مي 
 ونتوري هايفلومتر از كمي تعداد ،PΔ دستگاه انتخاب به وابسته .يابد افزايش ونتوري كاربرد محدوده است
  .باشند مي 4:1 بسياري و 8:1 بعضي، 10:1 كاربرد محدوده داراي

 رايج كه ييها ونتوري .گردد مين معلق ذرات جريان مانع و بوده پائين  ميدائ فشار افت داراي ونتوريفلومتر 
 هايفلومتر ميتما بين در طول بزرگترين داراي شوند مي ساخته پالستيك يا گري ريخته آهن از و بوده
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 موجود نيز شونده جاسازي نوع استيلي يها ونتوري .باشند مي آنها ترين سنگين نتيجه در و فشار تفاضل
  .باشند مي

 ونتوري فلومتر معايب و مزايا

 : ي فلومتر ونتوري عبارتند ازمزايا

 .باشد مي سال 50 از متجاوز تجهيزات، گرفتن نظر در بدون ونتوري، بدنه عمر طول ‐

  متحرك قطعات بدون و ساخت در سهولت ‐

 تيز يها گوشه بدون وفلومتر  بدنه در ناگهاني تغييرات بدون ‐

 قابل صورت به و شده پائين هد افت به منجر كه خروجي مخروط در باال نسبتاً فشار بازيابي ‐
 .گردد مي جوئي صرفه انرژي در بزرگ يها جريان براي توجهي

 .است گرديده ثبت قبول قابل فلومتر يك عنوان به مراجع در ‐

 : فلومتر ونتوري عبارتند از معايب

 باشد مي باال بزرگ سايزهاي نصب و خريد هزينه ‐

 فشار تفاضل فلومترهاي انواع از نوع ترين سنگين و بزرگترين ‐

 كاهش را دقت دوم، ريشه استخراج به نياز و نداشته خطي رابطه جريان نرخ با فشار تفاضل ‐
 .دهد مي

، ASME نوع ونتوري براي 125000( گردد مي غيرخطي پائين يها رينولدز براي تخليه ضريب ‐
 با و بوده بيني پيش قابل اغلب انحرافاين  چه اگر )كند مي تغيير ديگر انواع براي آستانه كه

 .باشد مي محاسبه قابل خروجي، سيگنال حلقه به ساز خطي دستگاه يك كرده اضافه

 در ساكن خطوط زدگي يخ مستعد و كثيف سياالت داراي ساكن خطوط در گرفتگي مستعد ‐
 .سرد هواي معرض در گرفتن قرار صورت

  شده اصالح ونتوري .4- 4- 3

 در گرفتن قرار با كهكنند  مي عمل اصول همان براساس كه اند شده مشتق ونتوري از متعددي فلومترهاي
 .باشند مي پائين افت با )اختصاصي( لوله عبارتي به يا جريان لوله شامل فشار، اختالف كننده توليد طبقه
 باالتر فشار بازيابي و تر پائين هزينه كمتر، طول به دستيابي ونتوري، در اصالح و دستكاري از هدف
 ساختار كمتر پايداري موجب كه بوده ونتوريفلومتر  از كمتر بسيار جريان لوله در گلوگاه طول .باشد مي

  .دهد مي كاهش را دقت و شده گلوگاه از عبور در جريان
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   جريان لوله .5- 4- 3

 گلوگاه تا جريان ورودي از كوتاهي نسبتاً انتقال قطعهت به ونتوري، لوله جريان داراي مشبا رغم علي
 به اريفيس فلومتر به نسبت جريان لوله .باشد مي قطر تدريجي افزايش با بازيابي مخروط و ) 16-3 شكل(

جريان به خاطر مقطع ورودي  لوله .است تر گران اما گردد مي فشار كمتر افت موجب چشمگيري طور
 و نكرده فراهم هيدروليكي پروفيل شرايط بدنه ساختار .باشد مي سايز هم ونتوري از تر ارزان ر،ت كوتاه

  .باشد مي تر ه آشفتگي جريان در باال دست حساسب نسبت بنابراين
 .آمد خواهد دست به جريان لوله توسط تري پائين هد افت يكسان، بتاي نسبت داراي ونتوري با مقايسه در

 داراي عموماً جريان يها لوله .باشد مي گلوگاه سايز مبناي بر كهباشد  مي فشار اختالف از درصدي هد، افت
 استفاده مورد شده كاليبره محدوده در رافلومتر  و كرده احتياطبايد  مي كاربران و بوده اختصاصي طراحي

  .باشد مي دسترس در سازنده طريق از فقط پشتيباني كاربري اطالعات معموالً .دهند قرار

 دقت .باشد مي انتظار مورد بااليي عمر طول ونتوري، با جريان لوله ساخت اوليه مواد بودن يكسان دليل به
 اگر .گردد مي تعيين مربوطه تجهيزات توسط تنها محدوديت ونتوري، همانند و بوده جريان درصد ± 1

 تغيير پائين رينولدوزهاي با و شدهگيري  اندازه دقت قطعيت عدم باعث باشد نشده محاسبه تخليه ضريب
  .كند مي

  
  لوله جريان 16-3 شكل
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   شونده جاسازي جريان لوله .6- 4- 3

 خاطر بهاين فلومتر  از استفاده سهولت .باشد مي شونده جاسازي جريان لوله ونتوري،فلومتر  از ديگري نوع
 .باشد مي پائيني هد افت و فالنچ باالدست ورودي مخروط بدون نصب فالنچ يك بودن دارا آن، كوتاه طول
 داراي )جريان باالدست( قوي فشار شير و شوند مي داده قرار فالنچ درون فشارباال سنجش شيرهاي اغلب

 نصب سهولت براي امراين  .شوند مي شناخته نيز شيرگوشه عنوان به كه باشند اي مي شده اصالح طراحي
 جامدات، گونه هر حامل يها جريان در و داده تغيير را عملكرد يها ويژگي حدودي تا اما گرفته صورت
 در )باالدست( قوي فشار شير اصالح، جهت اغلب .باشد نياز مورد راست زاويه با كاري سوراخ است ممكن
 هماهنگي سازنده ساختار با امراين  اگر كه .گردد مي نصب جريان لوله باالدست درست لوله يكنواخت مقطع
 )شده مشتق آن از طراحي كه( انتهايي فالنچ داراي ونتوري نوع با قياس قابل كارايي تواند مي باشند داشته
 لوله كردن جدا بدون گرفتگي، صورت در پائين فشار و باال فشار شيرهاي كردن پاك امكان .باشد داشته
  .دارد وجود خط از جريان

  فشار ميانگين يفلومترها .7- 4- 3

  :هاي اصلي آنها عبارت است از ميانگين فشار فلومترهايي با مكانيزم بسيار ساده هستند و ويژگيفلومترهاي 
 درصد ± 5 تا± 1 :دقت ‐

 درصد 5/0 :پذيري تكرار ‐

  4:1 :كاربرد دامنه ‐

 m 4/2 – mm 13 :اندازه محدوده ‐

 پائين :هد افت ‐

 امتداد در و لوله مقطع سطح درون در كه بازرسي ميله يا شونده جاسازي لوله از فشار ميانگين فلومترهاي
 قرار باالدست جريان مقابل دراي  چندگانه مجراهاي ).17-3 شكل ( اند شده تشكيل گيرد مي قرار آن قطر
 توسط فشارها نمونه .كنند تامين افقي امتداد در لوله قطر از شده تعيين نقاط در فشارهايي نمونه تا دارند
 .دآي دست به لوله مقطع سطح در فشار متوسط تا گردند مي دريافت درونيابي متوسط صورت به دروني، لوله
 تفاضل دستگاه، .كنند مي ثبت را استاتيكي فشار قراردارند، دست پائين جريان به رو كه مجرا چند يك،

 ونتوري، فلومتر همانند .كند مي توليد استاتيك هد مجراي و متوسط سرعت هد مجراهاي بين فشاري
  .است متناسب استاتيكي فشار و باالست فشار تفاضل دوم ريشه با سيال سرعت
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  فلومتر ميانگين فشار 17-3 شكل

 سنسور حساسيت جهت بهاين فلومتر  دامنه .باشد مي درصد ± 5 تا± 1 بين فشار ميانگينفلومتر  يك دقت
 دليل بهاين فلومتر  .است شده محدود بسيار پائين يها اختالف براي حصول قابل نتايج و فشار تفاضل

 نقطه يك در گوناگون صفحات درفلومتر  دادن قرار .باشد مي حساس سرعت پروفيل به نسبت ساختارش
 ميداني شرايط براي آزمايشگاهي كاليبراسيون .شود متفاوتي نتايج به منجر است ممكن لوله از مشخص

   .گردد سازي شبيه كامالً لوله شرايط آنكه مگرباشد  مين مجاز
 بر خارجي مواد شدن انباشته جاي به شوند جاسازي لوله قرارگيري نحوه معموالً سازندگان، نظر اظهار طبق
 به منجر كه شديدي موارد در بجز مواداين  معموالً .گردد مي لوله اطراف از آنها شدن جاري سبب آن روي

  .گذارند مينفلومتر  عملكرد روي چنداني تاثير گردند، خارجي شكل تغيير يا مجراها كامل شدن مسدود

 فشار ميانگين فلومترهاي معايب و مزايا

 : ي فلومترهاي ميانگين فشار عبارتند ازمزايا

 سيستم كارانداختن از بدون تعويض قابليت ‐

 .گردد مي پائين هد افت باعث كه مقطع سطح در كاهش فاقد طراحي ‐

 .باشد مي پائينفلومتر  هزينه ‐

 لوله خط در كردن قالويز با فقط زمان هر در ساده نصب قابليت ‐

 .اند شده طراحي طوالني عمر براي قطعات ساخت در رفته بكار مواد ‐

  :فلومترهاي ميانگين فشار عبارتند از معايب
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 گذار تاثيرفلومتر  دقت روي زيادي حد تا آن، اتصاالت يافلومتر  در سوراخ يا نشت گونه هر ‐
 گذرنده جريان توسط شده توليد فشار دو مقايسه به وابسته جريانگيري  اندازه كه چراباشد  مي
 .باشند مي كوچك معموالً فشار تفاضالت و است دستگاه از

 .شونده جاسازي لوله ناصحيح قرارگيري بدليل كاليبراسيون خطاي باالي پتانسيل داراي ‐

 .دوم ريشه استخراج به نياز ‐

   )روتامتر( متغير سطح فلومترهاي .8- 4- 3

 جريان درصد ± 10 تا± 5/0 :دقت ‐

 درصد 25/0 :پذيري تكرار ‐

  10:1 :كاربرد دامنه ‐

  )mm 300-2( چاين 12 الي 16/1 :اندازه محدوده ‐

 پائين :هد افت ‐

 .باشد مي فشار تفاضلفلومتر  ازاي  يافته تغيير نوع شوند مي شناخته نيز روتامتر نام با كه متغير سطحفلومتر 
 توسط امراين  كه داي بدست ثابتي فشار اختالف آن درون مايع جريان توسط كه كند مي تغيير چنان سطح
 بطور كهباشد  مي مخروطي لوله يك روتامتر اصلي اجزاي .شود مي حاصلفلومتر  بردن كار به و ساخت
 گيرنده اندازه لوله .رود مي پائين و باال لوله درون آزادانه كهاي  استوانه شناور يك و گرفته قرار عمودي
 وارد پائين از شوندهگيري  اندازه سيال و گرفته قرار پائين در باريك انتهاي و شود مي نصب عمودي بصورت

 شكل( گردد مي خارج لوله باالي از وكند  مي پر را لوله و رفته باال لوله شناور بين فضاي طريق از و شده
 باال بيشتر شناور و شده بيشتر لوله و شناور بين فضاي باشد بيشتر شونده وارد جريان حجم چه هر ).3-18

 باريك طوري بدنه ساده، روتامتر يك در .باشد مي جريان نرخ با متناسب شناور رفتن باال بنابراين .رود مي
 از و بوده شفاف لوله معموالً .كند جاداي شناور موقعيت كردن منعكس براي خطي مقياس يك تا شود مي

 .گردد مي حك آن روي بر منتخب، جريان واحد براي شده كالبيره مقياس و بوده پالستيك يا شيشه جنس
 از عبارتند شناور بر وارده نيروهاي جريان، هنگام در .ماند مي لوله ته در شناور جريان، بدون شرايط تحت
 در .شناور پائين و باال از وارده فشار نيروهاي و شناور بر مايع طرف از وارده شناوري نيروهاي شناور، وزن

 براي .باشند مي آن بر وارده شناوري و جاذبه تاثير با برابر شناور سوي دو در فشار افت نيروها،اين  برآيند
 دو در فشار تفاضل يا فشار افت تعادل بنابراين و بوده ثابت شده ور غوطه شناور وزن مشخص، سيال يك
 افزايش باال سمت به نيروي و خورده هم به تعادل جريان، افزايش با بنابراين، .باشد مي ثابت شناور سوي
 رفتن باال .داي بوجود جريان عبور براي لوله و شناور بين بيشتري خالي فضاي تا برد مي باال را شناور و يافته
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 تا شود مي باال به رو نيروهاي و سيال مربوطه فشار و سرعت كاهش موجب خالي فضاي افزايش و شناور
 فشار سرعت، كاهش با .گردد متوقف شناور و درآمده تعادل حالت به شناور بر وارده نيروهاي زمانيكه
 سرعت كه شود موجب خالي فضاي كاهش كه آيد مي پائين جائي تا شناور و شده كم نيز باال به رو سرعت

  .بازگردانند تعادل حالت به را نيروها مربوطه، فشار و
 كردن پايدار عملاين  .گردد آن چرخش باعث جاري سيال تاباشد  مي ييها پره يا شيارها داراي شناور

  .دارد مي نگه لوله با محور هم موقعيتي در پائين و باال به حركت هنگام در را شناور ژيروسكوپيك،
 بكار متاليك يا مات لوله كه مواردي مانند كاربردها از بعضي در است، شفاف معموالً مخروطي لوله چه اگر
 جريان يا جريان زياد حجم مانند مواردي در است ممكن متاليك لوله .باشد مين ديدن قابل شناور باشد، رفته
 مغناطيسي يا الكتريكي ييها تكنيك توسط شناور موقعيت موارد، گونهاين  در .رود بكار باال، فشار تحت

  .گرددگيري  اندازه بيرون از جريان تا گردد مي مشخص

  

  روتامتر18-3 شكل

 الكترونيكي يا پنوماتيك فرستنده از گيري بهره امكان روتامتر نصب كه فلومترها، ديگر انواع مانند به
 موجود فرآيند، يها كننده محاسبه وها  كننده كنترل زنها، جمع ،ها كننده ثبت با ارتباط جهت سيگنال

  .باشد مي
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 روتامتر مزاياي و معايب

 :ي روتامتر عبارتند ازمزايا

 پائين هزينه  ‐

 نصب سهولت ‐

 آسان نگهداري ‐

 گيري اندازه خواندن سهولت ‐

 خطي مقياس ‐

 نادرست عملكرد تشخيص سهولت ‐

 گسترده نسبتاًگيري  اندازه محدوده ‐

 .باشند مين نياز مورد جريان يها كننده صاف ‐

 .باشد مين ميالزا دست پائين و باالدست براي خاصي شرط هيچ ‐

 پائين ميداي و نسبي فشار افت ‐

 .باشد مي ثابت كلي فشار افت داراي تقريباً ‐

 :روتامتر عبارتند از معايب

 عمودي نصب به نيار ‐

 آلوده سياالت براي نامناسب ‐

  معلق جامد ذرات داراي سياالت براي نامناسب ‐

 .باشد مي شكننده نسبتاً ‐

 .باشند مي دما و فشار محدوديت داراياي  شيشه يها لوله ‐

 .گيرد مي قرار تاثير تحت لزجت يا چگالي تغييرات توسطگيري  اندازه ‐



 

 

 

 

  
 انتخاب فلومتر

گيري  اندازه جهتمناسب  فلومتر انتخاب  
 تصفيه مختلف تاسيسات در آبجريان  صحيح

اين . اي برخوردار است از اهميت ويژه توزيع و
فصل از راهنما به بررسي اصول انتخاب فلومتر 

  .پردازد مي

  فصل 
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   .4فصل

  فلومتر انتخاب

از اهميت  توزيع و تصفيه مختلف تاسيسات در آبجريان  صحيحگيري  اندازه جهتمناسب  فلومتر انتخاب
به مدت طوالني حتي تا ساليان پياپي  صحيح نصب صورت در فلومتر يك معموال. اي برخوردار است ويژه

 1 فصل در كه همانطور .گردد در زمره تجهيزاتي است كه بسيار دير مستهلك مي و دهد مي معتبر سرويس
 بصورت و بوده همگن آن در پراكنده گازهاي حتي يا جامد ذارات با سيال كه است الزم شد، داده توضيح
موارد وضعيت سيال مورد  اكثردر  .باشد نداشته وجود آن اجزاء بين نسبي حركت و كرده عمل فاز تك سيال

  .است برخوردار شرايط اين ازسنجش در سامانه آبرساني 

   مكانيكي هايفلومتر انتخاب معيار .1- 4

  آب شيميائي و فيزيكي مشخصات .1- 1- 4

 اسيدي درجه نيز و ) سختي درجه( موجود امالح مقدار و نوع آب، شيميايي و فيزيكي مشخصات از منظور
 معلق مواد حذف براي مكانيكي هايفلومتر مي تما تقريباً كه وجودي با .باشد مي عبوري آب (PH)قليائي يا

 رسوب قطعات و داخلي يها جداره روي مرور به آب در محلول امالح اما هستند، مخصوص فيلتر داراي آب
 كند به منجر و دهد مي رخ زودتر )آهكي نوع از بويژه ( زياد امالح با و سخت آبهاي در اتفاقاين  .نمايد مي
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 آشفتگي از تواند مي هااين نظاير و دهانه قطر از كوچكتر واشرهاي از استفاده عدم ،فلومتر ورودي در آببندي
 .نمايد جلوگيري جريان

 بطول فلومتر سايز هم و صاف لوله تكه يك يا جريان كننده آرام يك نصب وسيلهه ب بسته به نوع فلومتر
 .نمود آرام نسبي طوره ب را وردي آب جريان توان مي فلومتر از قبل لوله، قطر برابر ده حداقل

 بروز و فلومتر داخل به هوا ورود مكانيكي هايفلومتر خرابي و صحيح كاركرد عدم در مؤثر عوامل ديگر از
 نصب محلي در فلومتر بايد هوا ورود از جلوگيري براي .است لوله خط در )آبي چكش( قوچ ضربه پديده
 الزم تجهيزات نصب و صحيح طراحي با نيز قوچ ضربه پديده از پيشگيري .باشد آب از پر همواره كه شود
 .است پذير امكان شبكه در

   فلومتر كاري حرارت درجه .3- 1- 4

 را معيني حرارت معموالً است پالستيكي مواد از عمدتاً كه مكانيكي هايفلومتر داخلي قطعات جنس
 تجاوز مجاز حرارت درجه حداكثر از بايد مين فلومتر از عبوري آب حرارت درجه لذا نمايد تحمل تواند مي

 مجاز حرارت درجه حداقل با رابطه در .نمود توجه مهم پارامتراين  به بايد فلومتر انتخاب هنگام در و نمايد
بايد از بروز آن  نصب مناسب محل انتخاب با كه است فلومتر زدگي يختنها محدوديت امكان انجماد و 

 .جلوگيري گردد

  فلومتر كاري فشار حداكثر .4- 1- 4

 منظور به كه است ذكر به الزم .شود بيشتر كاري مجاز فشار حداكثر از نبايد عبوري آب فشار فلومتر هر در 
 6/1 در حداقل توليدي هايفلومتر كليهبايد  مي فني مشخصات در شده ذكر كاري فشار تحمل از اطمينان

  .شوند تست كاري فشار برابر

   فلومتر سايز يا فلومتر خروجي و ورودي يها دهانه اندازه .5- 1- 4

 ديگر طرف از .دارد انشعاب قطر به بستگي فلومتر خروجي و ورودي دهانه قطر عبارتي به يا سايز انتخاب
 شده طراحي معيني نرمال دبي ديگر عبارت به يا كاري مداوم ظرفيت براي معموالً فلومتر از سايزي هر

 .شود گرفته نظر در نيز نياز مورد نرمال ظرفيت و مصرف يزانبايد م يم سايز انتخاب در بنابراين است،
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   فلومتر طول .6- 1- 4

 بنابراين .باشند مي معيني طولهاي داراي مكانيكي هايفلومتر مختلف سايزهاي ISO 4064 استاندارد طبق
 .نمود بيني پيش را فلومتر نصب براي الزم فضاي مزبور استاندارد به مراجعه با بايد فلومتر انتخاب از قبل

   فلومتر كالس يا كاري دقت .7- 1- 4

 D,C,B,A گروه چهار در مكانيكي هايفلومتر كاري دقت مربوطه، استانداردهاي طبق كهاين به توجه با
 توليد هر كه است دقيقي ابزارآالت و تجهيزات نيازمند فلومتر يك كاري دقت تعيين شوند، مي بندي كالس
 .نمايد عرضه استاندارد تست از پس را هافلومتر كليه و بوده مجهز آن به بايد كننده

 فلومتر انتخاب معيارهاي ترين اصلي از يكي استاندارد با مطابقت و صحيح عملكرد از اطمينان آنجائيكه از
 )راندوم( تصادفي انتخاب و تست نتايج درخواست، هافلومتر تست نحوه در كامل وضوح و شفافيت لذا است
 حل راه تواند مي شده ارائه اطالعات با شده اخذ نتايج مقايسه سپس و مجدد تست براي هافلومتر از برخي

 .باشد انتخابي هايفلومتر عملكرد صحت از يافتن اطمينان براي مناسبي

   شبكه در فلومتر وجود از ناشي فشار افت .8- 1- 4

 دب در بايد كه است لوله خط در فلومتر حضور اثر در آب عبور ممانعت ميزان كننده بيان فلومتر فشار افت
 طبق .گيرد قرار كننده مصرف اختيار در فني مشخصات از يكي بعنوان و شده گيري اندازه مختلف، يهاي

فلومتر يك اتمسفر  هر براي شده تعريف دبي حداكثر در مجاز فشار افت ماكزيمم مربوطه، استاندارد
  .باشد مي

   فلومتر مفيد عمر .9- 1- 4

 آب مشخصات، قطعات جنس به يتوانم جمله از كه مؤثرند فلومتر مفيد عمر روي بر متعددي پارامترهاي
 به .نمود اشاره ... و نصب شرايط و برداري بهره نحوه ،فلومتر داخلي قطعات روي آنها تاثير ميزان و عبوري
 از توان مي را باشد مي پالستيك جنس از عمدتاً كه مكانيكي هايفلومتر داخلي مكانيزم قطعات مثال عنوان
 داشت نخواهند يكديگر با چنداني تفاوت ظاهر به كه نمود تهيه نازل يها قيمت با و پالستيك مختلف انواع
 .ساخت خواهد مواجهاي  عديده مشكالت با را كننده مصرف برداري بهره هنگام در و عمل در اما
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 و صحيح نسبتاً حل راه فلومتر عمر بر مؤثر مختلف پارامترهاي دقيق بررسي امكان عدم به توجه با لذا
 به شركت آن تعهد ميزان و كننده توليد شركت توليدي سوابق بررسي ،فلومتر خريد و انتخاب جهت مطمئن

  .باشد مي فروش از پس خدمات و توليدي محصوالت كيفيت بهبود و اشكاالت رفع

  موثر كميتهاي .2- 4

 انتخاب كهاين از قبلبايد  مي كه گيرد مي قرار تاثير تحت كميتها از تعدادي توسط مستقيماً فلومتر كاركرد
 :گردند مي موارداين  شامل كميتهااين  .گردند مشخص گيرد، مي صورت مقتضي

سرعت .1- 2- 4   : پروفيل 

 لوله محوريت و امتداد .باشد مي تاثيرگذار كميت ترين حياتي شد، داده توضيحاين راهنما  در كه همانطور
 .گردند پروفيل اعوجاج موجب توانند مي ثانويه جريان و چرخشي حركت ،ها پمپ تجهيزات، شيرها، كشي،

 عنوان به .نيستند متقارن كه گردند مي مماسي يا شعاعي سرعت بردارهاي توليد موجب ها،اين از كدام هر
 اماباشد  مين حساس چندان شعاعي سرعت به نسبت مغناطيسي فلومتر مانند به فلومترها از بعضي مثال،

 مانند به ونتوري ديگر طرف از .باشد مي حساس سرعت نوع اين به نسبت گذاره يك اولتراسونيكفلومتر 
 تخليه ضريب چرخش، .باشد مين حساس چرخش، توسط شده جاداي مماسي اجزاي به نسبت اريفيس
اين  با .دهد مي افزايش برابر 10 تا 5 مقدار به ونتوري، تخليه ضريب در تغييرات با مقايسه در را اريفيس

 بنابراين .گيرد مي قرار تاثير تحت آوري زيان بطور و يافته افزايش چرخش با ونتوري تخليه ضريب حال
 تاثير تا باشد دست پائين و باالدست در گذاري لوله شرايط از كاملي درك شاملبايد  مي فلومتر يك انتخاب
 انتخاب يا جريان يها مشخصه يها كننده اصالح از استفاده امكان و گرديده بيني پيش سرعت پروفيل

 .گردد بررسي حساسيت حداقل با فلومتري

  :معلق جامداتو  هوا .2- 2- 4

 قابل بخش تواند مي باشد، زياد سيال در واقع )مطلق جامدات نشده، حل هواي( جامدات يا هوا مقدار هرگاه 
 مايع واقعي مقدار اما است همگن سيال چه اگر .دهد اختصاص خود به رافلومتر  از گذارنده حجم از توجهي

 پروفيل بر باشد افتاده بدام فلومتر نزديكي در يا و درون ديگر، گاز هر يا هوا اگر همچنين .باشد مي كم
 تخليه .دارد مصداق نيز شده نشين ته جامدات در مورداين  .گذاشت خواهد تاثير جريان سطح و سرعت
 ذراتاين  تواند مي سيال دماي تنظيم و آن به دادن شيب و كشي لوله درها  زانويي كردن حذف هوا، كرده
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 و بوده توجه مورد بيشتر كه استاي  مسئله جامدات تشكيل از جلوگيري .كند كمتر يا برده بين از را معلق
 سطح مواد و لوله صحيح انتخاب آنها، يوني خواص يا ملكولي كشش و چسبندگي جامدات، نوع شامل
 با( جريان يافته افزايش سرعت پيوسته، شيبدار كشي لوله سيستم .باشد مي آن دادن پوشش يا فلومتر
 مخلوط پليمرها، كردن اضافه جريان، مسير در موجود موانع حذف ،)لوله سطح كاهش يا جريان نرخ افزايش
 و )كاتدي حفاظت شامل( خوردگي از پيشگيري ،باشد مين ميسر جامدات كردن جدا كه  ميهنگا كردن

 و است تصفيه فرآيند از بخشي معموالً معلق جامدات .برساند حداقل به را جامدات رسوب تواند مي فرسايش
 يك بصورت جامد اگر كه چند هر .درآيد همگن مايع بصورت كه گردد مي تصفيه طوري لجن مانند سيالي

 هوا يا جامدات عبور يا گيري شكل به نسبت كمتر كه فلومتري انتخاب .گردد جدابايد  مي باشد ناخالصي
 نرخ محاسبات جريان، سرعتگيري  اندازه در دقت وجود با زيرا ،باشد مين مشكالت همه عالج باشد حساس
 و جامدات مشكل به صحيح رسيدگي بنابراين .بود خواهد ثابت خطاي داراي سطح، در خاطرتغيير به جريان

  .گردد مي توصيه فلومتر، صحيح انتخاب بر عالوه نيز هوا

  :كاويتاسيون .3- 2- 4

 به وارده آسيب بر عالوه .دهد مي رخ فلومتر در يا و باالدست در كه است مخرباي  پديده كاويتاسيون 
 نيز نتايج بخار، ناگهاني شدن متالشي توسط شده جاداي لرزش و شوك و دوفازي جريان بدليل فلومتر،
 از علتبايد  مي  حدالمكان، فلومتر، درباالدست كاويتاسيون دادن رخ صورت در .شوند مي ثابت خطاي داراي
   .شود برداشته ميان
اين پديده را بررسي  كه دارد وجود متعددي منابع و .باشد اين راهنما مي محدوده از خارج كاويتاسيون رفتار
 افزودن يا و فاصله كردن اضافه باالدست، در كاويتاسيون منبع حذف امكان وجود عدم صورت در .كنند مي
 تمام كه حدي به آن رساندن تا فشار بازيابي به فلومتر دست پائين يا باالدست در كننده خفه شير يك

ارزانتري  تجهيزات كه شود مي باعث و كرده كمك گردند متالشي فلومتر به رسيدن از قبل بخار حبابهاي
 براي كاويتاسيون از ناشي لرزش رساندن حداقل به .گردد گيري  اندازه همگني جريان و گرديده فرسوده
 وجوداين  با .است ضروري نيز الكترونيكي اجزاي به وارده آسيبهاي كاهش و مغناطيسي ماند پس كاهش
چنين شرايطي به  وجود با توانند مي و داشته كمتري حساسيت ديگر، انواع به نسبت فلومترها انواع از بعضي
 را كاراين  پتانسيل يا بوده كاويتاسيون جاداي عامل فلومتر كه صورتي در .سالم بمانند تري طوالنيمدت 
   .گردند بررسي دوباره كننده عمل فشار و كشي لوله فرآيند فلومتر، سايزبايد  مي باشد داشته
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فشار ضرباني جريان .4- 2- 4 نوسانات    :يا 

 دليل به كه سرعت در ناگهاني تغييرات .شود مي جريانگيري  اندازه در چالش جاداي  باعث ضرباني جريان
 جريان .دارد رسياين ميرايي و سرعت پروفيل بر متعددي آور زيان تاثيرات آيد مي بوجود ضرباني جريان
 مراجع شرايط پايه بر صحيحگيري  اندازه براي نياز مورد پايدار حالت جريان ساختار حذف باعث ضرباني
 دستگاه روي بر منفي تاثير تواند مي نيز لوله خط تشديد حالت فركانس ،اين بر عالوه .شود مي دقت
 گردند مي جريانگيري  اندازه بهبود باعث كه ضربان كاهنده عوامل از بعضي .باشد داشته ثانويهگيري  اندازه

 در بجز ضرباني جريانهاي .ضربان يها ميراكننده و خط داخل محدوديت حجمي، مخازن از عبارتند
 به نيز زماني كردن گيري ميانگين .ندارد وجود شده تصفيه آب در معموالً شيميايي، تغذيه سيستمهاي

   .كند مي كمك ناپايداريها ديگر و ضربان داراي جريانات پايداترگيري  اندازه

  :ديواره ناصافي .5- 2- 4

 .كند كمكها  آشفتگي تعديل به است ممكن و گذاشته تاثير سرعت پروفيل بر فلومتر يا لوله جداره زبري 
 زبري، حد از بيش تغييرات .دهد افزايش يا كاهش را خطاها تواند مي وكند  مي تغيير زمان گذشت با زبري
  .گرددو شكل پروفيل  جريان سطح تغيير باعث تواند مي ،ها برجستگي مانند

  فلومتر انتخاب در جريان اندازه تاثير .3- 4

انتخاب سايز در فلومترهاي كوچك مربوط به مشتركين خانگي و تجاري با فرايند انتخاب سايز در 
فلومتر است و  نوع و اندازه انتخاب مرحله دو شاملفلومتر  انتخاب فرآيند. فلومترهاي شبكه متفاوت است

 بزرگ، يها لوله خط در اما. برابر باشد لوله خط اندازه با كه شود مي انتخاب طوري اندازه اوقات اغلب
 انتخاب. گيرند مي قرار نظر مد لوله، خط طول در فشار افت كاهش همچنين و دهآين در مصرف افزايش
 يها دستورالعمل از فشار افت اطالعات و مشتريان تقاضاي ميزان افزايش اطالعات اساس برفلومتر  اندازه

 ازنبايد  باشد،جوابگو  100mm لوله خط يك براي 80mmفلومتر  يك اگر و گيرد مي صورت سازنده كارخانه
 شدن تر سنگين مخارج، افزايش باعث امراين  زيرا كرد استفاده لوله خطاين  براي 100mmفلومتر  يك

 توصيه حال هر در اما. گردد نصب و تعميرات و همچنين كاهش دقت مي شدن تر سخت آن تبع به وفلومتر 
 تابيني شود  پيش ،اطاقچه فلومتر در همچنين و لوله خط درفلومتر  تعويض براي الزم فضاي كه گردد مي
 خط در را بزرگترفلومتر  راحتي به بتوان بود، بزرگتريفلومتر  از استفاده به نياز مصرف، افزايش اثر در اگر
  . داد قرار



T
30

04
 I

ss
ue

 2
 

80 

  درآمد

  4ل 

ري از 
صارف 

  
فلومتر 
 ختاري

 موفق 
 در وزه

 فشار 

 ستفاده
 اگر. د
 نصف 

40mm 

 خاص 
 راحتي

4 Nuta

 شد

اهش آب بدون د
 ور

، فصلفلومترها 

بسيار. گرديدند ي
اي سنجش مص

. افتادند ار مي
ف كوچكتر، و 5
ساخ نظر از چه 
بسيار راحت ي

امرواما . اند فاده

افت دارايكه 

20m ،اس هستند
كنيد مراجعه ي

از بيشتر نبايد

m مدرن هاير

طرفداران و ت
ر بهين فلومتر 

ating piston 

باش داشتهالني 
 .باشدفلومتر 

بر كاف و نظارت
ب و فاضالب كشو

ف تست و تخاب

  چك

داني تهيه نمي
 چند افشانه برا
 كرده و يا از كا

0mm يها دازه

.شده است مي
نگهداري و مت،
استفدر حال  ه

شود ك تفاده مي

mm اتصاالت 

بعدي فصل به
نكند  مي عبور 

  وسط

فلومتر. كرد اده
  .دن
موقعيت كدام ر
ا كه استاين  

طوال عمرومتر 
ف ظرفيت صف

تر مديريت مصرف
ركت مهندسي آب

انت راهنماي

كوچ هاييان

شته با دقت چند
تك افشانه يا

تري پيدا پايين
اند براي متحده
برده م بكار اني
قيم سادگي، مر،
متحده االتاي در

است مغناطيسي

15m داراي كه
ب توانيد مي شار
فلومتر از كه

متو هاييان

استفا جايي جابه
هستن كم يها
هر مركب، و ي

شان دليل هند

فلو كه خواهيم
نص از بيشتر نبايد

دفت
شر

درجر داول

تركين در گذش
از انواع ت Bس

ن دقت بسيار پ
م االتاي  در ده
نوسا پيستون و

عم طول دقت،
د هااين فلومتر

درايوجهز به
  .هستندها  ل

mm هايلومتر

فش افت بامتر
عادي جريان

درجر داول

ج يا چندجتير
 جريانگيري  زه

توربيني دجتي،
ده مي ترجيح ا

بخ اگركوچك،
نكند  مي عبور

متدمكانيكي

انشعابات مشت
كنتورهاي كالس
ه با گذشت زمان

استفاد مورد ارد
و 4افتان يستون

د لحاظ از هامتر
ا ازعدد  ليوني

مج كوچك هاي
مد ديگربت به
فل از بيشتر گي
فلوم ظرفيت ه
باشد داشته ي

متدمكانيكي

فلومتر از توان ي
انداز براي عالي
چند جايي، جابه

ر جايي جابهر
           

اي مكانيكي ك
فلومتر از كه ي

م هايفلومتر 

د استفاده براي
 فاضالب از ك

كردند كه ده مي
استاندا فلومتر

پي نوع دو در ه
اين فلوم بردي

يمها ده حاضر 

هابيشتر فلومتر
نسبت بيشتري مر
خانگ مصارفي 

رابطه از طالع
زيادي عمرومتر
  .اشد

م هايفلومتر 

مي 40mmدود
ع بسيار دقتي 
50mmيا  نچ

فلومتر كه ساني
                    

در فلومترها
عادي جريان
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 مناسبي ثبت قدرت داراي لوله از آب نشت و كم يها جريان در و است پايين آن قيمت شود، مي استفاده
 بودن صدا بي روي بر جتي چند يها فلومتر طرفداران. دارد كمتري فشار افت زياد، يها جريان در و است

 از جريان درون يها نخاله ديگر و خاك دادن عبور دراين فلومتر  توانايي و استفاده، هنگام دراين فلومتر 
  .دارند تاكيد خود، درون
 ،)100mm( اينچ 4 تا 80mmيا  اينچ 3 اندازه در مركب و توربينيفلومتر  دو بين ازفلومتر  يك انتخاب براي
 موردباال  ظرفيتدر كنار  كم يها جريان در باال دقت اگر. داد قرار مالك را جريان دبي ميانگين توان مي

 اغلب و باشد بيشتري اهميت داراي باال ظرفيت اگر. كرد استفاده مركبفلومتر  از بايد باشد، احتياج
 باشد، داشته كمتري اهميت كم، يها جريان در دقت و باشند جريان ماكزيمم درصد 10 از بيشترها  جريان

  .هستند يكم فشار افت داراي آنجديدتر  يها مدلبه ويژه كه  كرد استفاده توربينيفلومتر  ازبايد مي

  بزرگ هايدرجريان متداولمكانيكي  هايفلومتر .3- 3- 4

. دنگرد مي انتخابالكترونيكي  يااي  پروانه توربيني، مركب، هايفلومتر بزرگ، خيلي يها جريان براي
 ستگاههاياي  يا اصلي خطوط دبيگيري  اندازه براياي و فلومترهاي الكترونيكي اغلب  پروانه هايفلومتر
 در. دارند را فشار افت كمترين مكانيكي، هايفلومتر بين دراي  ي پروانههافلومتر. شوند مي استفاده پمپاژ
 يها اندازه در. شود مي ساخته لوله عطمق سطح قطر اندازه به دقيقا پروانه كوچك،اي  پروانه هايفلومتر
 سرعت پروفيل ،كند مي عملگيري  اندازه لوله بعنوان كه استاي  لوله ورودي به بسته پروانه ساخت بزرگ،

 باالدست درمستقيم كافي  فاصله كه است آن محتاج امراين  و باشد يكنواختبايد  مي ،گيري اندازه نقطه در
 از توان مي را دقيقتر يها دستورالعمل. وجود داشته باشد دست پايين در كمتري فاصله همچنين و

  .نمود دريافت توليدكننده
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  فلومتر انتخاب مالحظات .4- 4

انتخاب فلومتر فرايندي است كه در حوزه قضاوت مهندسي قرار داشته و امكان تهيه روش قطعي انتخاب 
 زيرهاي  محدود كننده فلومتر، انتخاب برايگيري  با اين وجود در ابتداي فرايند تصميم. براي آن وجود ندارد

  :گردد بررسي فلومتر كاربرد قابليت براي سازندگان اطالعات و گرديده مشخصبايد  مي
  هواو حبابهاي  خورندگي، نبودن يا بودن همگن، جامدذرات معلق  :شامل سيال،شرايط  ‐

 تاثير پذيري تكرار و حفظ قابليت دقت، بر شدت به است ممكن موضوعاتاين  از كدام هر
  .بگذارند

  تأمين فشار شرايط ‐
كنند و اين تفاوتها به  شرايط متفاوتي را حاكم مي مصنوعي فشار تحت جريانثقلي و  جريانگاه 

 .هنگام انتخاب نوع فلومتر بايد در نظر گرفته شوند

  ضرباني جريانهاي فشاري گذرا  ميزان پديده ‐
 نوسان محدوده و فشار ‐

 نيازهاي كاركرد عملي ‐

   كنترلنيازهاي سيستم  ‐
  مانيتورينگنيازهاي سيستم  ‐
  دقتو  تكرارپذيري  ‐

   .جريان حداكثر و متوسط حداقل، شامل جريان دامنه ‐
 نصب شرايط ‐

 فلومتر اندازه و لوله اندازه ‐

 جريان برابر در ممانعت ايجاد عوامل و جريان جهت تغيير باالدست، لوله طول ‐

 دست پائين لوله طول ‐

 نظير مستقيم كننده جريان جريان يها مشخصه كننده اصالح به نيازبررسي 

 مكانيكي لرزش وجود ‐

 كاويتاسيوناحتمال وقوع  ‐

 انرژي مالحظات ‐

 فضا تامين و روشنايي مالحظات ‐

 هاي دورة عمر هزينه ‐
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  4، فصل فلومترها  تست و انتخاب راهنماي 83

 هياول هزينه ‐

 نصب هزينه ‐

 )دهآين و حال( فني پشتيباني و قطعات بودن موجود ‐

 عمر طول ‐

 افت هد ناشي ازهدر رفت انرژي ناشي از  هزينه ‐

 آوري آزموده نشده داراي فن فلومترهاي كردن امتحان ريسك ‐



 

  
  

  
 كاركرد و نصب

به منظور كاركرد صحيح فلومترها نيازمند   
نصب درست و اعمال مالحظات مربوط به 

در اين فصل . بهره برداري صحيح مي باشند
برداري از  به برخي از اصول نصب و بهره

  .شود فلومترها پرداخته مي

  فصل 

5 
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   .5فصل

  كاركرد و نصب

  عمومي مالحظات .1- 5

 نصب براي استانداردي هيچ اما دارد، وجود كشي لوله وها  لوله شيرها، ها،فلومتر براي استانداردهايي چه اگر
در اغلب موارد . دنشو گرفته نظر دربايد  مي كه دندار وجودي مشخص اصوله هر حال ب اما. ندارد وجود كنتور
گردد از نصب مناسب دستگاه اطمينان  توان با لحاظ كردن مالحظاتي كه توسط سازنده فلومتر اعالم مي مي

  :زيرند شرحه بصب فلومتر ن براي اساسي الزامات. حاصل كرد
  فلومتر بهينه كارايي به دستيابي براي افقي صفحه يك درفلومتر  دادن قرار ‐
  آزمايش يا سرويسجهت قرائت،  دسترس قابلدادن فلومتر به صورت  قرار ‐

 جهت جلوگيري از برق گرفتگي احتمالي بطوريكهفلومتر  مي دائ كردن زمين به اتصال ‐

 نامناسب ديگر شرايط و زدگي يخ مقابل درفلومتر  حفاظت ‐

 جهت قطع جريان در هنگام  مرغوبو همچنين گاه خروجي  ورودي شير يك از استفاده ‐

 ارزيابي مناسب افت فشار مجاز ‐
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  :است ضروري زير نكات به توجه رابطهاين  درهمچنين 
 ميزان همواره كه ييها چرخدنده داشتن دليل به ظاهري استحكام برخالف مكانيكي، هايفلومتر ‐

 همين به و حساسند ضربات به نسبت باشد،اي  شده تعريف درحد بايد آنها بين لقي و درگيري
 را شكستني متعال محصوالتاين  بندي بسته روي بر ،فلومتر كننده توليد معتبر شركتهاي دليل
 احتمالي ضربه هرگونه آمدن وارد از كه باشداي  بگونه بايد فلومتر نصب محل .مينمايند حك

 مصالح آثار. باشد مي آنها نادرست نصب از ناشي شبكه هايفلومتر خرابياغلب موارد . باشد مصون
 به توجه عدم و نادرست برداري بهره بيانگر هافلومتر از برخي روي بر مانده جا به ساختماني
 .باشد مي وسيلهاين  حساسيت

 بجا ذرات الي، و گل نظير( خارجي ذرات ورود از ناشي نو هايفلومتر خرابي دليل عمده معموالً ‐
 فلومتر نصب از قبل لوله نمودن تميز لذا ،باشد مي فلومتر داخل به )غيره و لوله برش محل از مانده

 .نمايد جلوگيري خرابيها نوعاين  بروز از تواند مي آزاد آب عبور بوسيله

 درصورتي شود، اجتناب آن داخل به هوا ورود از كه باشد يا بگونه دباي لوله خط در فلومتر موقعيت ‐
 از قبل هوا تخليه اتوماتيك شير نصب نباشد، امكانپذير فلومتر داخل به هوا ورود از جلوگيري كه

 فلومتر و لوله خط نمودن پر و هواگيري نو، هايفلومتر نصب از بعد. باشد راهگشا تواند مي فلومتر
 موجب آب شير ناگهاني نمودن باز. پذيرد صورت )آهسته بازكردن( آب آرام جريان با بايد مي

  .شود مي فلومتر داخلي مكانيزم ديدن ضربه
 قرار .باشد مي فلومتر نصب به وابسته بسيار فلومتر يك خروجي سيگنال دقت و اعتماد قابليت ‐

 قابل سطح از كمتربسيار  ميزاني به را فلومتر دقتتواند  مي نامناسب مكان در نصب و گرفتن
د از باي كهكنند  مي ارائهفلومتر  نصب براييي راهنماهمواره  ،معتبر سازندگان .دهد تنزل قبول

 از پس و نصب از پس بالفاصلهد بايفلومتر  وجوداين  با. طرف خريدار مورد توجه قرار داده شود
  .گردد تضمين آن، دقت و نتايج پايداري تا گردد كنترل ادواري صورت به آن

  شرايط تاثيرگذار .2- 5

  :قابل تقسيم هستند زير طبقه چهاربه  گذارند مي تاثير فلومترها روي بر كه مخربي رايطش
 كشي لوله ساختار ‐

 هيدروليكي شرايط ‐

 فلومترساختاري  مالحظات ‐
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كشي .1- 2- 5 لوله    ساختار 

 كاركرد بر ناچيزي تاثير لوله، قطر برابر دو از بيشتر فاصلهدست در  پائين شرايط كه دهد مي نشان مطالعات
گيري  اندازه مقطع در سيال سرعت پروفيل بر كه چراتر است  بسيار مهم باالدست شرايط .دارد هافلومتر اكثر
 سرعت پروفيل .گردند مي كالبيره يكنواخت سرعتبراي سنجش يك پروفيل  هافلومتر .گذارد مي تاثير
 به و شده كاربرد غيرقابل كامالً يا نسبتا كاليبراسيونمعادله عملكرد يا  كه شود مي باعث اعوجاج داراي
   .افزوده گردد فلومتر خطايبر  توجهي قابل ميزان
 سرعت پروفيل اعوجاج موجب توانند مي كه اتصاالتي ديگر يا شير زانويي، از  ميك فاصله باد نباي هافلومتر

. شوند عرضي جريان يا چرخشي جريان موجب توانند ها مي آشفتگي گونهاين  .شوند نصب گردندفلومتر  در
 از بيشترهاي سنجش جريان  ها و مكانيزم تكنولوژي از بعضي روي بر عرضي جريان است ممكن

 حداقل كه گردد مي توصيه نباشد، دسترس در سازنده نامه توصيه اگر .بگذارد تاثير ديگر تكنولوژيهاي
 .باشد داشته وجودفلومتر  و اتصاالت بين باالدست در لوله قطر برابر 20 تا 15اي  فاصله

 هزينه در كه حدي تا باالدست در لوله صاف طولد باي زياد، اعوجاج داراي سرعت پروفيل وجود صورت در
 حل راه تواند مي جريان كنندهمستقيم  هزينه، در گذاري تاثير صورت در و گردد تر طوالني نباشد موثر

 با مقايسه در كه باشند مي  ميداي ذاتي هد افت داراي جريان يها كنندهمستقيم  بهرحال .باشد مناسبي
 .شود گرفته نظر درد باي صاف لوله طول هزينه

  هيدروليكيشرايط  .2- 2- 5

توان به موارد زير  براي مثال مي. باشد تاثيرگذار نتايج دقت بر تواند مي آن فيزيكي شرايط و سيال خواص
  : اشاره كرد
 ها آالينده ديگر يا هوا وجود ‐

 دوفازي سيال صورت به سيال كه طوري بهها  آالينده ديگر يا هوا اندازه از بيش وجود درصورت
  .داد انجام دقيقگيري  اندازه توان مين كند، عمل

 انحراف دما از دماي كاري فلومتر  ‐

 الكترونيكي سنسورهاي .شوند نتايج در خطا موجب هافلومتر از بعضي دردما  تغييرات است ممكن
 بنابراين .نكنند عمل دقت با است ممكن دماشديد  تغيرات صورت در نيز دما كننده متعادل فاقد
 فصلي صورت به آب، و محيط دماي تغيير صورت در سنسورهاد بايها  تكنولوژي از بعضي در

  .گردند كاليبره دوباره
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 نتايجانحراف در  زيادي مقدار آمدن وجود به نتيجه در و جريان شدن ناپايدار باعث فشار نوسانات ‐
از  كه صورتي در مگر شود مي استهگيري ك اندازه اعتبار از نوسان وجود صورت در .گردد مي

 شامل نتايج نيز صورتاين  در كه گردد استفاده نتايج كردن هموارتر جهت زماني گيري ميانگين
  .بود نخواهداي  لحظه جريان

   فلومترساختاري  مالحظات .3- 2- 5

با اين حال ممكن است برخي از سازندگان در طراحي . شوند با دقت و وسواس زياد توليد مي فلومترها، اكثر
برخي از اشكاالت . و توليد فلومترها دقت كافي نداشته و محصوالتي با خطاي نامناسب توليد و عرضه كنند

  :به قرار زير هستند
 امراين  كه باشند مين صلب فيكا ميزان به و نبوده كافي ديواره ضخامت داراي فلومترها از بعضي ‐

به مكانيزم  سيال باالي سرعت و شيرهاعواملي چون  از گرفته نشات ارتعاشاتانتقال آسان  باعث
 ازاي  بازه در نتايج از زماني گيري ميانگين با كه دارند تمايل سازندگان عموالًم .گردد سنجش مي

   .برسانند حداقل بهاثر ارتعاشات را  دقيقه، چند تا ثانيه يك
 منجر توانند مي موضوعاتاين  نظير داليلي به دقيق غير و نامناسب الكترونيكيادوات و قطعات  ‐

  :گردند ناپايدار نتايج به

a. سنسورها از بعضي در صفر ناپايداري 

b. دما به نسبت حساسيت  

c. فشار به نسبت حساسيت 

d. يك توسط و بوده بزرگ محدوده كه صورتي در .باشد مي محدوده از تابعي سنسور دقت 
اسمي اعالم شده از سوي  دقت از بيشترمي تواند  نتايج در خطا شود، داده پوشش سنسور

 .سازنده گردد

e. تعداد به فلومترها از بعضي است ممكن .گردد خطا موجب تواند مي نامناسب كاليبراسيون 
  .باشند نگرديده كاليبره تكنولوژي، به كافي اعتماد جاداي جهت كافي دفعات

f. پذيري تكرار و دقت كننده تعيين اصلي عوامل از يكي تاثير، تحت پارامترهاي حساسيت 
 تحت كه باشند گيري مي اندازه قابل فيزيكي مقادير تاثير تحت پارامترهاي .باشد مي فلومتر
 .گيرند مي قرار جريان تاثير
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   خانگي هايفلومتر نگهداري و نصب .3- 5

 آب، سختي فشاركاري، حداكثر عبوري، دبي حداقل از اعم( نظر مورد شبكه و آب مشخصات به توجه با
 و نگهداري نصب، نحوه به مربوط مشكالت ازاي  عمده بخش )آب حرارت درجه ماكزيمم و معلق ذرات
 :است ضروري ذيل موارد به توجه ارتباطاين  در. باشد مي فلومتر از برداري بهره

 اتصال محل در خارجي ذرات عدم و فيلتر وجود پلمب، بودن سالم از بايد فلومتر نصب از قبل ‐
 .شود داده عبور لوله از زياد فشار با آب مقداري نصب، از قبل شود مي توصيه. نمود حاصل اطمينان

 درحدبماند و همچنين  مصون زدگي يخ از را فلومتر كه گردد انتخاب شكلي به بايد نصب محل ‐
 . گردد جلوگيري آب از فلومتر شدن خالي از امكان

. باشد باال به رو شمارنده صفحه بطوريكه گردد، نصب افقي بصورت بايد سرعتي هايفلومتر ‐
 نصب .شود مي وسيلهاين  كاري دقت كاهش باعث افقي حالت از فلومتر انحراف هرگونه
 .است مستثني قاعدهاين  از ميحج هايفلومتر

 شير نصب ،فلومتر داخل به آبگرم ورود بخصوص خروجي آب برگشت از جلوگيري منظور به ‐
 .است ضروري فلومتر از بعد يكطرفه

 فلش بودن جهت هم به نصب هنگام در و شده اجتناب فلومتر به زدن ضربه و نمودن پرتاب از ‐
 .گردد توجه آب جريان جهت و فلومتر روي شده حك

 .داد عبورفلومتر  از بتدريج را آب بايد آن داخل هواي كامل تخليه منظور به و فلومتر نصب از پس ‐

 همين به ميباشد، سال پنج حدود فلومتر مفيد عمر متوسط شده توصيه نكات رعايت صورت در ‐
 .گيرد قرار تعويض مورد فلومتر مربوطه زمان گذشت از پس است الزم دليل

   بزرگ فلومترهاي نگهداري و نصب .4- 5

 دقت اسمي، دبي ماكزيمم، دبي مقدار ،فلومتر سطح قبيل از آن فني مشخصات به بايد فلومتر انتخاب براي
 نياز مورد شرايط با را آنها و نمود توجه است گرديده قيد كاتالوگ در كه كاري فشار و ابعاد ،گيري اندازه
 :برخي از نكات متداول عبارتند از. داد تطبيق

 بدنه روي فلش جهت هم آب جريانداشت كه  دقتدر صورتي كه فلومتر يك جهته است بايد  ‐
  .باشد فلومتر
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اگرچه  .گردد نصب سرپوشيده و )گل و آب از عاري و خشك( مناسب محلي در بايد فلومتر ‐
فلومترهايي هم هستند كه قادرند شرايط بسيار نامساعد نصب نظير نصب بصورت مدفون را 

 .تحمل كنند

بايد براي فلومتر برداري قطع آب با محدوديتهايي مواجه خواهد بود، حتما  اگر به دليل شرايط بهره ‐
بيني شود تا در مواقع لزوم با انتقال آب از مسير كنار گذر امكان تعمير يا  يك مسير كنار گذر پيش

 .سرويس فلومتر ميسر گردد

گيري جريان توسعه يافته و بدون نوسان طراحي  براي اندازه هافلومتر عموم كهاين به توجه با  ‐
 و اتصاالت پمپ، به نزديك يها محل در فلومتر نصب از المقدور حتي شود سعي بايد اند، شده
 قبل بايد صورتاين غير در .شود پرهيز گردد، مي آشفته جريان جاداي  باعث كه لوله قطرهاي تغيير

 تعدادي با فلومتر قطر هم مستقيم لوله يك ( جريان دهنده جهت و كننده آرام يك از فلومتر از
 داده نشان مشخصات با مطابق فلومتر قطر هم لوله يك حداقل يا و )آن درون موازي يها تيغه
  .شود استفاده 1-5 جدول در شده

 )شهري آب يها شبكه مثل ( باشد ثابت طرف دو از لوله خط فلومتر نصب محل در صورتيكه در ‐
 كردن پياده قابل اتصال قطعه يك از فلومتر از بعد تعويض، يا تعمير در سهولت بمنظور بايد مي

 چاههاي مثل( است آزاد طرف يك از لوله خط كه محلهايي در است بديهي .شود استفاده
  .باشد مين فوق قطعه نصب به نيازي ) كشاورزي

  لوله طول حداقل  )DN(فلومتر  سايز
  L = 3 × DNبرابرقطردهانه ورودي  3  ميليمتر 300تا  50فلومتر 

  L = 5 × DNبرابرقطردهانه ورودي  5  ميليمتر 300فلومترهاي با سايز باالتراز 

  حجيم هايفلومتر نصب جهت كننده آرام معادل لوله طول 1- 5جدول 

 در تا باشد شده گرفته نظر در آن مونتاژ براي كافي مكان كه شود دقت فلومتر نصب هنگام  ‐
  .پذيرد انجام سهولت به فلومتر تعويض يا نصب عمليات لزوم، مواقع

وجود  فلومتر مي اس فشار از بيش فشار يا قوچ ضربه وجود امكان كه ييها محل در فلومتر نصب از ‐
اين ادوات  .شود استفاده Air Chamberيا  Surge Drum از الزام درصورت و نموده پرهيز دارد

  .كنند ولي براي كنترل فشار دائمي نياز به شير فشار شكن خواهد بود فشارهاي گذرا را تعديل مي

 نمود استفاده صافي يك از فلومتر از قبل دباي ورودي، آب در خارجي ذرات وجود احتمال درصورت ‐
 از پس و نموده قطع را جريان آب در موجود معلق ذرات ميزان با متناسب مشخص يها دوره در و
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 به نيازي تناسبي هايفلومتر از استفاده صورت در .كرد نصب را آن مجدداً فيلتر، نمودن تميز
 .نيست صافي شير از استفاده

 آب جريان قطع براي شير يك از توان مي فيلتر نمودن تميز يا فلومتر تعويض و تعمير هنگام در  ‐
 در ورودي آب جريان در تالطم و آشفتگي جاداي از جلوگيري بمنظور .كرد استفاده فلومتر از قبل

 هر به يا و پمپ كردن خاموش با كه مواردي در .باشد باز كامالً شيراين  بايد مي فلومتر كار هنگام
 شير تعبيه به نيازي ) كشاورزي چاههاي مثل ( نمود قطع را آب جريان ميتوان ديگري طريق
 .نيست

 وجود )معكوس جريان( آب جريان برگشت احتمال شبكه در فشار افت دليل به كه ييها محل در ‐
 يكطرفه شير ازبه داخل كنتورهاي يك جهته  آب برگشت از جلوگيري براي توان مي باشد داشته

 آب برگشت كه محلهايي در شيراين  .نمود استفاده فلومتر خروجي قسمت در وصل و شيرقطع يا
 زيرا گردد، مي توصيه شود مي فلومتر و لوله خط داخل به هوا ورود و فلومتر كامل تخليه باعث

 .كرد خواهد كار كمتري دقت با وسيلهاين  دارد وجود فلومتر در هوا آب جاي به ماداميكه

 آن شمارنده بنابراين بوده، عمودي و افقي بصورت نصب قابليت داراي ولتمن نوع هايفلومتر ‐
 افقي بطور بايد نسبتي نوع هايفلومتر ولي گيرد، قرار راست يا و چپ سمت باال، طرف به تواند مي

 .باشد باال طرف به آنها شمارنده و شده نصب

 .باشد باال سمت به پايين از بايد مي جريان جهت عمودي، نصب درصورت ‐

 داشت خواهد را دقت بيشترين باشد، پر آب از كامل بطور كار حين در فلومتر اگر كهاين به توجه با  ‐
 افقي نصب در لذا گردد، مي آن دقت نسبي كاهش باعث فلومتر محفظه از بخشي بودن خالي و

 دو يا يك نصب با كار اين .گيرد قرار ورودي لوله سطح از باالتر آب خروجي سطح شود مي توصيه
 پذير امكان خروجي قسمت در فلومتر ارتفاع اندازه به حداقل لوله، سطح تغيير و زانويي اتصال
 مسئلهاين  رعايت ،فلومتر داخلي قطعات دقيق ساخت و مناسب طراحي به توجه با .بود خواهد
 .شد خواهدفلومتر ياتاقانهاي و متحرك اجزاي متعارف كردن كار باعث

 احتمال ،)فيلتر( صافي شير نبود صورت در بخصوص لوله خط از بخشي تعويض يا تعمير زمان در ‐
 از پس و باز را فلومتر است بهتر پس .دارد وجود لوله خط و شبكه در خارجي قطعات ورود

 .نمود نصب مجدداً را آن جامد، قطعات خروج از اطمينان و لوله خط شستشوي
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 خروجي شيريكطرفه بودن باز ضمن آن به احتمالي صدمه از جلوگيري براي و فلومتر نصب از بعد ‐
  .نمود باز تدريجه ب را فلومتر ورودي در شده نصب شير بايد

 دمونتاژ از پس شده جدا لوله خط از يكبار سال 6 تا 4 هر بايد مي بزرگ مكانيكي هايفلومتر ‐
 معتبر شركتهاي توسط بايد حتماً كاراين  .شوند كاليبره و تست مجدداً و مونتاژ تميزكاري، شدن،
 .پذيرد صورت مجاز مراجع يا سازنده

 ،بزرگ هايفلومتر صحيح عملكرد و حفاظت منظور به مذكور، تجهيزات از استفاده درصورت ‐
   :است زير شرحه ب ISO 4064-II استاندارد براساس آنها نصب ترتيب
 كشويي نوع از ترجيحاً آب ورودي جريان وصل و قطع شير -1

  شكل Y نوع از گير آشغال يا صافي -2
 به دار فلنج سر دو ساده لوله تكه يك يا و فلومتر سايز با متناسب جريان كننده يكنواخت -3

 شده مشخص طول

 )باال به چاين 2 سايز(حجيم فلومتر-4

 فلومتر كردن پياده قابل اتصال قطعه-5

 درجه 45 يا 90 زانويي -6

 شيريكطرفه -7

  كشويي نوع از ترجيحاً آب برگشت جريان وصل و قطع شير -8

  ساختماني بيرون و ساختماني درون نصب .5- 5

 درون در نصب :شوند مي نصب صورت دو به كنندگان مصرف به دهي سرويس براي آب هايفلومتر
 طبقه در معموال و مشتري ملك داخلفلومتر  ساختماني، درون نصب روش در. آن بيرون نصب و ساختمان

فلومتر  چاله يك در و زمين سطح زير درفلومتر  ساختماني، بيرون نصب روش در. گردد مي نصب زيرين
 ساختماني درون نصب. دارد قرار زمين سطح در و لوله انتهايي قسمت در معموال چالهاين . گردد مي نصب

 بسيار زمستاني هواي و آب مناطقاين  در كهد گير مي گرفته قرار استفاده موردسردسير  درمناطقبيشتر 
 هواي و آب در بيشتر ساختماني بيرون نصب و گردد مي آن از ناشي يها خسارت و زدگي يخ باعث سرد،
  . رود مي بكار گرم
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  بزرگ هايفلومتر نصب مورد در نكاتي .6- 5

 پر نسبت به هااين فلومتر نصب اما است كوچك هايفلومتر از كمتر بسيار بزرگ هايفلومتر نصب تعداد
 خط، از آنها كردن خارج و اند سنگين بزرگ هايفلومتر. دارد بيشتري اوليه طراحي به احتياج و است تر هزينه
  . است گيري وقت و هزينه پر كار تعمير، و آزمايش جهت

. رسوم استاطاقكهايي بصورت چند شاخه م درفلومتر  نصبدر برخي مناطق دنيا به ويژه در كشور آمريكا 
اين روش فني در راهنماي مديريت فشار از همين مجموعه مورد بررسي قرار گرفته است و بيشتر به اين 

اي بر تأمين آب در  گيرد كه الزامات طراحي دراين كشورها تمركز و تأكيد ويژهدليل مورد استفاده قرار مي
دهد كه حتي در شرايط  ما امكان ميهمچنين اين شرايط طراحي به . نشاني دارند شرايط اضطراري آتش

  .گيري جريان را حفظ كنيم سرويس يكي از فلومترها امكان اندازه

  شاخه 3مانيفلد  1- 5شكل

 كم يها جريان ثبت در دقت افزايش يا و آب چرخش از جلوگيري براي يكطرفه شيرهاي از استفاده ممكن
 بايد و دارد دقيقي مالحظات به احتياج يكطرفه شيرهاي از استفاده. باشد ضروري امري منيفلد، از عبوري
  .گيرد صورت متخصص يك بوسيله آن طراحي
 ،ديواره از فاصلهسانتيمتر 50حداقل ميزان بهبايد  مي گردد نصباطاقك  يك در بزرگفلومتر  يك كه وقتي

 كه وقتي همچنين. شود گرفته نظر در ،سقف تافلومتر  روي نقطه باالترين بين فاصلهسانتيمتر 60 حداقل و
و كاليبراسيون  آزمايش براي الزم تمهيدات كه است الزم شود، مي ريزي طرح بزرگفلومتر  يك نصب
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 نصب ميداني مي حج يها آزمايش انجام امكان جاداي  جهت آزمايش شيرهاي. شود لحاظ دقت به ،فلومتر
  .پذيرد صورت آب تخليه آزمايش جهت تمهيداتي و شوند
   توربيني هايفلومتر نصب
 و بوده غيرچرخشيسرعتي  هايفلومتر به ورودهنگام  جريان بايد ،مناسب دقت و بهينه عمر طول براي

 اقداماتسرعتي هستند،  هايفلومتر توربيني هايفلومتر كهاين دليل به. باشد يكنواخت آن سرعت پروفيل
  .گردد مي توصيه زير

 هميشهفلومتر  كه گردد تنظيم طوري بايد كشي لوله. گيرند قرار افقي بصورتبايد  مي توربيني هايفلومتر
 نبايد اند، شده نصبفلومتر  باالدست در صافي بدون كه مقاطعي وها  راهه سه ،ها كاهنده زانوها. باشد پرآب

 نصب ،فلومتر دست پايين در لوله مي اس قطر برابر 5 و باالدست در لوله  مياس قطر برابر 10 از نزديكتر
داراي كاهش  كه شود استفاده تبديلي از كه است مهم بسيار است نياز مورد كاهنده يها تبديل وقتي. شوند

  . باشد متحدالمركز و تدريجي
 لوله سيستم در كه وقتي. شوند نصب جريان باالدست در نبايد ،5فشار تنظيم شيرهاي يا يكطرفه شيرهاي

 فاصله در حداقل را آنهابايد مي باشيم، يكطرفه شيرهاي يا فشار تنظيم شيرهاي از استفاده به مجبور كشي
بايد دست كم  باز كامال 7كشويي شيرهاي يا 6توپي شيرهاي. دهيم قرار دست پايين در لوله قطر برابر 5

 لوله قطر برابر 5توان در حالت كامال باز تا  اي را مي پروانه شيرهاي. برابر قطر باالتر از فلومتر باشند 8حدود 
 ،z صفحه يا تخت صفحه صلب صافي يك از استفاده. به فلومنتر نزديك كرد دست پايين يا باالدست از

 سطح. است ميالزا جريان، به يافته راه يها نخاله مقابل در توربينيفلومتر  گير اندازه اجزاي حفاظت براي
 سبد يااي  زاويه يها صافي از وقتي. باشدفلومتر  به ورودي لوله سطح دوبرابر حداقلبايد  مي صافي موثر
. نمود نصب دستباال  در لوله قطر برابر 5 معادلاي  فاصله در حداقل را آنهابايد  مي شود، مي استفاده منظم

وجود داشته باشد،   چرخشي جرياناحتمال  كه وقتيهمانگونه كه بارها در اين راهنما ذكر گرديده است، 
  .شود استفاده جريان كننده مستقيم ازبايد  مي

 وكند  مي استفاده متمركز لوله دسته يك از كه نوع يك. است موجود جريان، كننده مستقيم نوع دو حداقل
 دقيقا يافلومتر  درون توان مي را كننده مستقيم نوع دو هر. كند مي استفادهاي  پره سيستم يك از كه ديگري

                                                      
5 Pressure regulating valve 
6 Ball valve 
7 Gate valve 
8 Isolation valve 
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 مستقيم لوله يكبايد  مي نشود استفاده جريان كننده مستقيم از اگر. برد بكار آن باالدست درفلومتر  از قبل
  . گذاشت كار لوله، قطر برابر 10 طول به لوله، باالدست در را

 كه است وقتي حالت ترين بحراني. شود جلوگيريگيري  اندازه سيستم به هوا ورود از تا انديشيد تدابيري بايد
 خسارت آمدن وارد باعث تواند مي كه ماند مي باقيفلومتر  در هوا از زيادي مقاديرفلومتر  نصب هنگام در

 توسط آهستگي به رافلومتر  كشي لوله سيستم توان مي مشكلاين  با مقابله براي. گرددفلومتر  به زيادي
 در. نمود آب پر است، بسته دست پايين شير و است باز باالدست شير حالتيكه در هواگيري، شير يك

. گيرد قرارفلومتر  اطراف كشي لوله از مرتفعي نقطه دربايد  مي 9هواگيري شير امكان صورت

                                                      
9 Air-bleed 



 

 

  
  
 

  
 ارتباط اطالعات و سيگنال خروجي

 فلومترها كه دندار وجود متعددي روشهاي  
 بدل و رد را اطالعات آنها توسط توانند مي
اين فصل به معرفي اين امكانات و . كنند

  .پردازد روشها مي

  فصل 

6 
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   .6فصل

  ارتباط اطالعات و سيگنال خروجي

 آوردن فراهم آنها اصلي نقش .گيرند مي قرار استفاده مورد آب توزيع و توليد تأمين، سيستمهاي در فلومترها
و قابليتهاي  توانائيهاي دليله بامروزه  .است سيستم خاصميزان جريان در نقاط  به مربوط اطالعات

تواند بسيار  مي آورد مي فراهم فلومتر يك كه اطالعاتي جديد، تكنولوژيمنظوره مجهز به  چند فلومترهاي
 يها زمينه در توانند مي اطالعاتهاي آبرساني اين  در شبكه. تر از جمع حجم عبوري جريان باشد متنوع

  .مورد استفاده قرار گيرند مختلفي
 .صورتحساب اشاره كرد صدورو  مانيتوررينگ كنترل،توان به  يماز مهمترين كاركردهاي فلومترهاي مدرن 

   .باشد ديجيتاليا  و آنالوگنوع  از تواند مي اطالعات انتقالپروتكل 

   ارتباط روشهاي .1- 6

برخي از اين . كنند بدل و رد را اطالعات آنها توسط انندتو مي فلومترها كه دارد وجود متعددي روشهاي
  .روشها قديمي و از رده خارجند و برخي به تازگي در حال معرفي و استفاده هستند
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   آنالوگ تبادل .1- 1- 6

 يا الكتريكي تواند مي آنالوگ تبادل .گردد مبادله مي آنالوگ انتقال توسط جريانگيري  مدتهاست كه اندازه
 انواع .كرد مشاهده را پنوماتيك سيگنالهاي آب صنعت در امروزه توان مي بندرت چه اگر باشد پنوماتيك
 از آنها ترين رايج كهباشند  مي موجود ولتاژ نظر از هم و آمپراژ نظر از هم الكترونيكيپروتوكلهاي  از مختلفي

براي بيان مقدار صفر در  1Vيا ولتاژ  4mAدر اين پروتوكلها جريان  .هستند 5VDC-1و  20mA-4ارتباطات 
بديهي است كه براي . گيرد براي بيان حداكثر مورد استفاده قرار مي 5Vيا  20mAمحدوده جريان و مقدار 

. تبديل اين مقادير به اعداد واقعي محدوده جريان بايد براي دستگاه دريافت كننده جريان مشخص گردد
  .شوند ه خطي محاسبه ميمقادير ديگر در اين بازه با استفاده از يك معادل

 صفحه و ونتوري مانند فشار تفاضل فلومترهاي در. ارتباط آنالوگ نيازمند وجود يك معادله خطي است
 ريشه استخراج. يك مدار مشتق گيرنده خطي شود توسطبايد  است و مي غيرخطيتغييرات فشار اريفيس 

 فلومترهاي .گيرد مي انجام سيگنال الحاص مجزايمدار  يك در يا و كننده ثبت يا كنترل سيستم در دوم
 سيگنال اصالح نيازمند -كند مي توليد جريان نرخ با متناسب خروجي يك فلومتر آنها در كه -خطي نوع
   .باشند مين

   گسسته ديجيتالي ارتباط .2- 1- 6

 يا و خطر شرايط حالت، تغيير به مربوط اطالعات فقط سري، ارتباط برخالف گسسته، ديجيتالي ارتباط در
 .هستند ولتاژي سطح رله يا (TTL) پائين سطح در عموماً سيگنالها .يابد مي انتقال نهايي، المان كنترل

اي كه براي حجم  متداولترين كاربرد اين روش در شمارش پالسي جريان عبوري از فلومتر است به گونه
ته به نوع فلومتر غير اين فركانس بس. گردد مشخصي از جريان عبوري يك پالس از سوي فلومتر ارسال مي

 V100براي مثال كنتورهاي خانگي آبنگار از نوع . ريزي است قابل تنظيم و ثابت يا قابل كنترل و برنامه
داراي پالس ثابت خروجي به ازاي هر نيم ليتر جريان عبوري هستند در حاليكه حجم متناظر با هر پالس در 

  .ابل تنظيم استكنتورهاي پيشرفته الكترونيكي اغلب توسط كاربر ق

  ال سري ارتباط .3- 1- 6

 محاسبه يا شدهگيري  اندازه متغير هر توان مي .است اطالعات انتقالهاي پيشرفت ترين مهمسريال از  ارتباط
 ارتباط در .كرد تقويت را فلومتر كاركرد صحيح بطور تا كرد بدل و رد سري ارتباط شبكه طريق از رااي  شده
 رايج يها پروتكل از بعضي. كرد استفاده فلومتر RS-485 يا RS-232، RS-422 پورتهاي از توان مي سري



 

 
  بر كاهش آب بدون درآمددفتر مديريت مصرف و نظارت

 شركت مهندسي آب و فاضالب كشور

T
30

04
 I

ss
ue

 2
 

  6، فصل فلومترها  تست و انتخاب راهنماي 99

 و رتها  پروفيباس، فونداسيون، فيدباس مدباس، اترنت، گيرند مي قرار سازندگان استفاده مورد كه ارتباط
   .باشند مي (OCA) ارتباط استفاده ساختار

   اسكادا يا متري تله .2- 6

 شكل وجوداين  با .باشند مي مسافت محدوديت داراي همگي ارتباط سري شكل و تهسگس ديجيتال آنالوگ،
 تبادل امكان تا داد انتقال اسكادا يامتري  تله سيستم يك به توان مي را روش سه هر براي موجود خروجي
 نقاط در كه (RTU) دور راه از ترمينال واحدهاي .باشند داشته وجود طوالني مسافت يك در سيگنالها
 درباشد  مي كنترل و مانيتورينگ آن هدف كه مركزي ستگاهاي  يك با گيرند مي قرار آب سيستم از مختلفي
 و فيبرنوري، GSMشبكه تلفن، ميكروويو، راديو، مانند ارتباطي وسايل از مختلفي انواع .هستند ارتباط
   .گيرند قرار استفاده مورد دور راه ازگيري  اندازه سيستم يك در توانند مي ماهواره
بسيار  گذاري سرمايه مستلزمكنند  متري پشتيباني مي تله يها سيستمفلومترهايي كه از  از استفاده گرچه

محرك توسعه روزافزون اين تجهيزات  زير يها قابليت ااست ام معمولي هايفلومتر به نسبت بيشتري
 :هستند

 مستقيم مراجعه به نياز عدم و فلومتر قرائت در بيشتر عمل سرعت ‐

 هافلومتر عملكرد يا لحظه كنترل امكان ‐

 مشتركين شخصي حريم به افراد مراجعه عدم و اجتماعي امنيت ضريب افزايش ‐

  متفرقه افراد توسط دستكاري عدم نتيجه در و فلومتر كردن زولهاي  امكان ‐

   AMRسيستم  .3- 6

 كارآيي از تواند مي تجهيزات، نوع به بسته مكانيكي جديد هايفلومتر در AMR يا  دور راه از قرائت سيستم
 پشت در شده نصب نمايشگر روي از فلومتر قرائت امكان به يتوانم جمله از كه باشد برخوردار متفاوتي

 توسط فلومتر قرائت يا و حركت حال در اتومبيل داخل از و راديوئي امواج كمك به آن قرائت يا منازل درب
 سه به توان مي را دور راه از قرائت سيستم تجهيزات كلي بطور .نمود اشاره كنترل مركز محل از تلفن

 :كرد بندي تقسيم زير اصلي قسمت

  اطالعات دهنده انتقال -1
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  اطالعات كننده اخذ -2 
 اطالعات پردازشگر -3

   اطالعات ثبت قسمت .1- 3- 6

 مخصوصي كابل توسط و بوده وصل شمارنده به كه است مغناطيسي يا نوري سنسوري شامل قسمت اين
 مورد و نصب فلومتر محل از دورتري يها فاصله در توان يم را ديتاالگر. گردد مي متصل ديتاالگر يك به

  .داد قرار برداري بهره

   اطالعات كننده اخذ قسمت .2- 3- 6

 ذخيره اطالعات برداشت براي كاربر توسط كه است حملي قابل الكترونيكي تجهيزات شامل قسمت اين
 اطالعات كننده ذخيره و گيرنده اصلي واحد دو از اطالعات اخذ قسمت. گيرد مي قرار استفاده مورد شده،

 توان مي را اطالعات گيرنده واحد. گردند مي متصل يكديگر به مخصوصي كابل توسط كه است شده تشكيل
  .نمود بندي تقسيم راديوئي و تماسي نوع دو به

 تعداد اطالعات نگهداري قابليت كه است باال حافظه با حساب ماشين يك به شببه اطالعات ذخيره واحد
 بصورت هم و آن به متصل گيرنده واحد طريق از هم واحداين  به اطالعات ورود. دارد را كنتور زيادي
 .است پذير امكان كاربر توسط و دستي

 در راديوئي، اخذ سيستم كمك به باشند، راديوئي انتقال پالسر به مجهز كنتورها كليهاي  منطقه در چنانچه
 هافلومتر صورتيكه در. نمود وارد ذخيره واحد به را هافلومتر اطالعات توان مي اتوماتيك بطور و حركت حين
 پذير امكان نيز كنترل مركز به تلفن طريق از اطالعات انتقال امكان باشد، تلفني انتقال سيستم به مجهز
 . بود خواهد

   اطالعات پردازشگر قسمت .3- 3- 6

 افزار نرمقسمت اخذ كننده اطالعات توسط  شده توسطهاي برداشت  در نهايت پردازش و بايگاني داده
  .باشد مي پذير انجام كامپيوتر روي شده نصب مخصوص
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   متغيره چند اطالعات .4- 6

 كلي نرخ يااي  لحظه نرخ از بيش اطالعاتي تا باشند مي جانبي يها قابليت داراي فلومترها اكثر امروزه
  :ها عبارتند ازقابليتبرخي از اين  .كنند محاسبه ياگيري  اندازه را جريان
  جريان نرخگيري  اندازه ‐
  جريان سرعتگيري  اندازه ‐
  عبوري جريان كلگيري  اندازه ‐
  فشارگيري  اندازه ‐
  نشت تشخيص ‐



 

 

  

  
 آزمايش كنتورها

 مكانيكي وسيله هر مانند آبفلومتر  يك  
 تاثير تحت زماني مدت گذشت از پس ديگري،
 از را خود اصلي بازدهي فرسودگي، و سايش
اطمينان از ميزان دقت هر . دهد مي دست

فلومتر نيزمند آزمايش از طريق روش مناسب 
  .است

  فصل 

7 
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   .7فصل

  كنتورها آزمايش

 و سايش تاثير تحت زماني مدت گذشت از پس ديگري، مكانيكي وسيله هر مانند آبفلومتر  يك
 در را خود مطلوب دقت مدت چه آبفلومتر  يك كهاين. دهد مي دست از را خود اصلي بازدهي فرسودگي،

 كيفيت كه مي توان به مواردي نظير دارد بستگي زيادي فاكتورهاي بهكند  مي حفظ آب ميزانگيري  اندازه
 جريان با كهاي  خورنده و شيميايي تركيبات و آن كلي حجم و جريان ميزان گردد، گيري مي اندازه كه آبي

 برنامه انجام .تشخيص عملكرد مناسب فلومتر، آزمايش آن است راهي تنها. اشاره كرد... و  شوند مي حمل
 نظر از. وب مي شودمحس مشكلي كار است، مكرر يها آزمايش شامل آنكه بعلتفلومتر  يك نگهداري

 درفلومتر  دقتي بي اثر در كه اضافي هزينه پرداخت به مجبوروي  تا شوند تست بايد هافلومتر ،كينمشتر
 حائز شركتهاي آب و فاضالب براي همچنين امراين . نشود است، شده مصرف واقعا كه آبي از بيشتر ثبت

 اثر در كه باشد ضرري به معطوف بايد  آبرساني متوليان عمده توجه كه است داده نشان تجربه. است اهميت
  .گيرد مي صورت هافلومتر توسط واقعي، مقدار از كمتر ثبت

اين  از زيادي تعداد اما است، شده بيان زيادي مقاالت در هافلومتر تعميرات يها برنامه اقتصادي مزاياي
 طوالني زماني دوره يك از پسفلومتر  يك بازسازي براي كه گرديده اند متمركز ييها تالش برها  برنامه

 وقت چند هرفلومتر  يك كهاين به پاسخ در برنامهاين  .شود مي انجام نپذيرفته، صورت تعميرات آن در كه
 آب ميزاننظير  ييفاكتورها در نظر گرفتن با متاسفانه. نيستند ارزشمند چندان شود تست بايد يكبار

 تعميرات و نصب آزمايش، و خط ازفلومتر  كردن خارج  هزينه، هافلومتر روي بر آب  كيفيت تاثيرات مصرفي،
 تست بايد يكبار وقت چند هر اقتصادي لحاظ بهفلومتر  هر كه لنمي توان جواب واحدي براي اين سواآن 
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 هافلومتر روي بر الزم تعميرات اگر. گرفت نظر در كامل بطور را ها فايده وها  هزينه بايد . ، پيدا كردشود
 به اقدامفلومتر  آزمايش بدون اگر عكس، بهو  شد خواهد متضرر شركت آب و فاضالب نگيرد، صورت
 تعميرات نگرفتن انجام اثر در كه باشد ضرري از بيش برنامهاين  هزينه و بنماييم آن تعميراتي برنامه اجراي
  .خواهيم داشت هزينه تلفات اقتصادي، لحاظ به ،پذيرد مي صورت

   آبسرد مكانيكي هايفلومتر براي استاندارد يها تست .1- 7

 كاري دقت ميزان و فني مشخصات با فلومتر مطابقت بررسي توان مي را استاندارد يها تست انجام از هدف
 براي آن انجام شرايط و الزم تستهاي انواع ISO 4064/III استاندارد در .نمود تلقي فلومتر كالس همان يا

 از يكي قالب در مكانيكي هايفلومتر تست آن طبق كه است آمده مبسوط بطور مكانيكي، هايفلومتر
 :شود مي انجام زير شرايط

   فلومتراي  نمونه تست .1- 1- 7

 از اطمينان جهت و استاندارد يها سازمان از تاييديه اخذ بمنظور و سازنده خواست به بنا معموالً تست اين
 ساخت اوليه مواد در تغيير هرگونه جاداي  درصورت يا واي  دوره بازرسيهاي در توليد روند بودن يكنواخت
 .گيرد مي صورت فلومتر

 ميالزا مقررات و استانداردها با فلومتر از نمونه يك مشخصات مطابقت نحوه آن نتايج كه يا هنمون تست در
 آزمايشات مورد )باشد مي متغيير فلومتر مياس دبي برحسب آن تعداد( نمونه 3 تا 1 حداقل، دهد مي نشان را 

 .گيرد مي قرار زير

 فشار تحمل آزمايش ‐

 دبي برحسبفلومتر  خطاي منحني تعيين ‐

 فشار افت آزمايش ‐

 فلومتر خستگي تست ‐

 :فشار تحمل آزمايش

 معين هيدروليكي فشارهاي در شدن خراب يا و نشتي بدون بايد  فلومتر هر فشار، تحمل آزمايش در
 بدون دقيقه،1 بمدت  مياس فشار برابر 2 يا و دقيقه 15 بمدت )فلومتر مياس فشار برابر 6/1 معموال(

 .نمايد ستادگياي  تركيدگي يا نشتي هرگونه بروز
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 : دبي حسب بر فلومتر خطاي منحني تعيين

 زير دبي پنج در حداقل دقت، آزمايش انجام فلومتر منحني رسم براي و مربوطه استاندارد طبق
 :است ميالزا

 Qmin 1/1 و  Qmin بين ‐

  Qt1/1 وQt بين ‐
  Qn5/0 و Qn45/0 بين ‐
  Qn و Qn9/0 بين ‐
  Qmax و Qmax9/0 بين ‐
 .است ±%2 ديگر رديف چهار براي و ±% 5 اول رديف براي مجاز خطاي حداكثر

 :فشار افت آزمايش

 و گيري اندازه ،فلومتر از ناشي افت ميزان دبي هر در و انجام مختلف يها دبي در آزمايش اين
 يك از نبايد (Qmax) حداكثر دبي در مكانيكي هايفلومتر فشار افت. ميگردد ترسيم آن منحني
 .باشد بيشتر اتمسفر

 :خستگي آزمايش

 از اطمينان حصول بمنظور فلومتر دادن قرار معرض در و سخت شرايط سازي شبيه با تست اين

 Qt تا Qmin فاصله در فلومتر منحني انحراف مقدار بطوريكه ؛شود مي انجام رفته بكار مواد مقاومت
 باشد درصد 5/1 از بيشتر Qmax تا Qt فاصله در و درصد 3 از بيشتر نبايد تست از قبل به نسبت

  .)1-7 جدول(

 
  خستگي تست انجام استاندارد شرايط. 1-7 جدول                  
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   فلومترها انبوه تست .2- 1- 7

 تحمل آزمايش تا است الزم فلومتر نمودن كاليبره يا و صحيح عملكرد بدنه، بودن سالم از اطمينان بمنظور
 .پذيرد انجام زير دبي سه در حداقل و توليدي هايفلومتر تمام روي بر دقت تست و فشار

  Qn و Qn 9/0 بين )الف

  Qt 1/1 و  Qt بين )ب
  Qmin 1/1 و  Qmin بين )ج

 نيز را آن فشار افت توان مي فلومتر از بعد و قبل در آب فشار مقدار گيري اندازه با عملكرد تست حين در
  .نمود تعيين

  دقت حدود .2- 7

. اند دقيق امكان حد تا آب هايفلومتر كه حاصل شود اطمينان تا گردند مي جاداي  منظوراين  به دقت حدود
 استثناء به دارند، كل عبوري جريان ثبت در درصدي 3 تا 2 خطايي اساساً ي مكانيكي آب سردهافلومتر
 15( اينچ 8/5فلومتر  يك مثال عنوان به. كنند مين ثبت مقداري آنها در هافلومتر كه كوچك يها جريان

mm( دبي با جرياني براي بيشتر يا درصد 95 :پرداخت خواهد ثبت به ذيل حدود با خوب شرايط يك در 
 خواهد افزايش درصد 101.5 به دبي با جرياني براي شده، ثبت مقدار ،)gpm 4( ساعت بر مترمكعب 0.06
 رسيم مي مستقيم نمودار يك به آن از پس و ،)افتد مي اتفاقفلومتر اين  ظرفيت درصد 10 در معموال( يافت
 سنجشاين . شد خواهد ثابت درصد 98.5 در )gpm 20( ساعت بر مترمكعب 4.5 دبي با جريان از پس كه

  .است شدهگيري  اندازه )mm 15( اينچ 8/5فلومتر  يك براي دقت
شركت . نيست امكانپذير جديد هايفلومتر ن به دقتدرسي تا قديمي، هايفلومتر تعمير اقتصادي لحاظ به

 حدود دليل، همين به. بسنجد دقيق بطور راها  هزينه همه بايد، خاص  يتصميمحصول  براي آب و فاضالب
 شده داده نشان جداگانه، بطور حداقل، جريان آزمايش در 2-7 جدول در تعميري و نو هايفلومتر براي دقت
 شيوه به احتياج كه ييها محدوديت بوسيله دارد وجود تعميريفلومتر  يك براي كه ييها محدوديت. است

 درصد 90 از كمتر جرياني آزمايشاين  در كه را هاييفلومتر. شوند مي جايگزين دارد،فلومتر  درست ساخت
 توصيه باالتري درصدهاي تعميرات مطلوب كيفيت افزايش براي. نمود تعمير توان مين ،كنند ثبت را

  . شود مي
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 ديده تداركگيري  اندازه مخزن تعويض صورت به را تعميراتي يها برنامهفلومتر  سازندگان بسياري موارد در
  .شود نوفلومتر  يك اندازه هم تواند مي تعميري هايفلومتر دقت بطوريكه اند،

  دهي سرويس ازفلومتر  يك كردن خارج براي دقت حدود .1- 2- 7

 تعمير زمانيكه تا بايد ، است آمده 2-7 جدول در مقاديري است كه از كمتر آنها دقت ميزان كه هاييفلومتر
 از پس تواند فلومتر مي يك كهاي  بهينه زمان كردن مشخص براي. شوند خارج دهي سرويس از اند نشده

 يها آزمايش بندي زمان طبق كه را هاييفلومتر از درصد 5 ميانگين ، بايدكند دهي سرويس آزمايش
 در آزمايش نتايج اگر. گرفت نظر در اند شده تست قبال يا و شد خواهد آزمايش دهينآ در يا ،اي دوره

 بقيه متوسط مي توان فرض كرد كه گرفت، قرار است شده داده نشان 2-7 جدول در كهاي  محدوده
طوالني  كه اطمينان حاصل شود تا دگردتكرار  سال هر بايد رونداين . است محدوده همان در هم هافلومتر

اين  در .يا نه كرد خواهد توليد 2-7 جدول  محدوده همان در را نتايجي نيزها  آزمايش بين يها بازه تر كردن
 مورداي  دوره تست برنامه از بخشي بعنوان و هشد خارج سرويس از بايد نيز باقيمانده هايفلومتر زمان،

 مدت زمان. آمد خواهد بدستاي  دوره يها آزمايش براياي  بهينه زمان ترتيب بدين. گيرند قرار آزمايش
 از آماري برداري نمونه. بمانندباقي  تغيير بدون فاكتورها ميتما كه است اي اندازه بهاي  دوره يها آزمايش

 تواند فلومتر مي يك كه استاي  بهينه زمانگيري  اندازه براي روش يك نيز هافلومتر از آماري جامعه يك
 روشاين  )mm 25( اينچ 1 تا )mm 15( اينچ 8/5 خانگي هايفلومتر مورد در خصوصا. كند دهي يسسرو
 كه است متغيرهايي شناسايي جهت مفيد، مديريتي رويكرد يك برداري، نمونه. خواهد بود مفيد و كارا بسيار

 استفاده. آورد بدست راگيري  اندازه سيستم كلي دقت آن بوسيله توان مي و تاثيرگذارندفلومتر  كارايي روي بر
 شده بندي رده شان نصب سال بوسيله كه هاييفلومتر بين از تصادفي انتخاب و موجود آماري يها روش از
 ه كمكب آماري نمونه اطالعات به دهي وزن با. داد خواهد ما به راگيري  اندازه سيستم يك اطالعات ،اند

  .گردد مي مشخص دهي سرويس عمر طول تقاضا، ميزان اطالعات

  ها دستورالعمل با سازگاري براي نياز مورد دقت حدود :2- 7 جدول
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 در براي توان مي را شود مي مرتب هافلومتر مصرف ميزان و خريد سال اساس بر كهها  نمونه يها داده پايگاه
 براياي  ضابطه بعنوان توان مي را اطالعاتاين . كرد استفاده دقت، لحاظ از هافلومتر دادن قرار گروه يك
 تضمين ما به امراين . كرد استفاده آن نوع و سن يا كارايي اساس برفلومتر  انتخاب مبناي دادن تغيير
 كارايي كمترين داراي كه هاييفلومتر براي شود مي استفاده هافلومتر تعويض براي كه پولي كه دهد مي

  .شد خواهد صرف هستند

  كاليبراسيون .3- 7

 چرخدنده دو شاملها  چرخدنده سلسله مغناطيسي، هايفلومتر از بسياري در و مكانيكي هايفلومتر در
 ممكن دقت بيشترين كهكند  مي تنظيم بطوري را ثبات و گير اندازه جزء حركت نسبت كه است پذير تعويض
 پايين يا بردن باال بصورت كارايي منحني روي بر آن تاثير شدند عوضها  چرخدنده كه وقتي. شود حاصل
 كهاين از اطمينان براي. شود مي ظاهر ،است شده داده نشان 1-7نمودار  در آنچه مانند منحني آوردن
 باشد ييها آزمايش اساس بر چرخدنده تغيير بايد ،كنند مي عمل خود بهينه دقت به نزديكفلومتر  يها ثبات
  . دارند قرار كارايي منحني اوج نقطه نزديكي در كه

 ثبات بهگيري  اندازه مخزن يك درون آب جايي به جا چگونه كه زير مي توان دريافت با بيان توضيحات
 15( اينچ 8/5 فلومتر يك ماكزيمم سرعت چه اگر. گردد مي استاندارد واحدهاي به تبديل و شده منتقل

mm( مترمكعب بر گردش 15400 معادل )سرعت هافلومتر از بسياري است، )مكعب فوت بر گردش 435 
 ساخته كاهشي، يها چرخدنده مرحله 5 تا 3 با هافلومتر عالوه، به. دارند مقداراين  از كمترگيري  اندازه
 310( مترمكعب بر گردش 10950 سرعت از مركب ساختاري آيد، مي ادامه در كه مثالي در. شوند مي

  .است شده جاداي كاهشي چرخدنده چهار تركيب با )مكعب فوت بر گردش
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  )mm 15( اينچ 8/5 هايفلومتر در ايچرخدنده تركيبات اصالح تأثير :1-7نمودار 

 الزم ديسك گردش 310 و بوده مكعب فوت 310/1 تقريبا مركب،گيري اين فلومتر  اندازه مخزن حجم
  .گردد ثبت مكعب فوت يك و داده انجام را كامل چرخش يكفلومتر  ثبات عقربه كوچكترين تا است

 هر .مي شوندشامل را   كاهشي يها چرخدنده و كاهشي يها 10پينيون مجموعه 4 متوسط يها چرخدنده
 مكعب، فوت حسب بر ثبت برايفلومتر  يها دنده چرخ طرح. دارد دندانه 28 چرخدنده هر و دندانه 7 پينيون
  .استاي  دندانه 29 چرخدنده يك واي  دندانه 24 چرخدنده يك شامل

 تقسيم ،چرخاند مي كهاي  چرخدنده يها دندانه تعداد با است برابر سرعت تغيير ،اي دنده چرخ سلسله هر در
 به ديسك گردش 310 تبديلاين فلومتر  در بنابراين. شود مي چرخيده كهاي  چرخدنده يها دندانه تعداد بر

  :شود مي انجام زير بصورت است مكعب فوت يك نشانگر كه ثبات چرخش يك

100.265%=28
24×28

7×28
7×28

7×28
7×310  

  )6-3نمودار  A منحني(
 به احتياج تنها دهد انجام گالن واحد در را يشها ثبت كهاين براياين فلومتر  مشابهاي  چرخدندهفلومتر  يك

 24 چرخدنده از چرخاند مي كهاي  چرخدنده جاي به اگر مثال، بطور. داردها  چرخدنده از متفاوتي مجموعه
 تعداد و شده استفادهاي  دندانه 39 چرخدنده از شود مي چرخانده كهاي  چرخدنده جاي به واي  دندانه
 برابر گالن 10 كه همانطور يابد،  افزايش 3/1 ميزان بهيعني  ،413 )3/1( به 310 از دوار ديسك يها گردش

  :آنگاه است، مكعب فوت 1.3368

                                                      
10 pinion 
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99.359%=39
24×28

7×28
7×28

7×28
7×3

1413  

  .كند مي ثبت كامل چرخش هر براي را گالن 10 ميزان ،فلومتر ثبات نشانه كوچكترين ترتيب، بدين
. دهد مي نشان قبل مثال نسبت به  شدن كوچكتر و بزرگترصورت  در را چرخدنده تغيير تاثير زير محاسبات

 يافته مكان تغيير كارايي يها منحني. است شده عوض چرخان چرخدنده تنها محاسبات، در سادگي براي
  .اند شده داده نشان 6-3 شكل در نيز

104.391%=29
25×28

7×28
7×28

7×28
7×310  

  )6-3نمودار  در B منحني(

96.039%=29
23×28

7×28
7×28

7×28
7×3

1413  

  )6-3نمودار  در C منحني(
مد فلومتر  خوب تعمير يك در بايد  كهمقداري را نشان مي دهند  از بيشتر بسيار درصدهايي محاسبات اين

 لاهمچنين اين مث .داشت خواهيم تري دقيق بسيار تنظيم شوند، عوض چرخدنده، دو اگر. نظر قرار گيرد
 ثبات، مدرج صفحه و تبديل يها چرخدنده تغيير با تنها توان مي رافلومتر  پايه طراحي يك كه دهد مي نشان

  .برد بكارگيري  اندازه مختلف واحدهاي در
به شمار ها  چرخدنده تعويض براي دليل تنها اما است ارزشمند توليد هزينه كاهش نظر از امر اينهر چند 

 ساخت، خطاهاي اثر درفلومتر  دقت در كه ييها تفاوت جبران برايمي توان ها  چرخدندهاين از . رود نمي
  .كرد استفاده نيز ،ايجاد مي شود دهي سرويس شرايط ديگر يا سايش

  چندجتي هايفلومتر كننده تنظيم بخش .1- 3- 7

 مكانيكي بصورتگيري  اندازه مخزن و ثبات بين نسبت آنها در كه مثبت جايي جابه هايفلومتر برخالف
ها  چرخدنده كه شود مي انجام به صورتي هيدروليكي بصورت امراين  چندجتي هايفلومتر در ،كند مي تغيير
  .انندبم باقي نخورده دست
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 وسيلهاين . گيرد مي صورت است متغير دريچه يك داراي كهاي  كننده تنظيم بخش بوسيله كاليبراسيون
 باز هم از بدون كه است، پيچي بصورت معموال بخشاين و  دارد قرارفلومتر  داخلي فرعي كانال درون
  . گردد مي حفاظت مهرشده درپوش يك بوسيله و بوده دسترسي قابل آن ثبات يافلومتر  كردن

  توربيني هايفلومتر كننده تنظيم بخش .2- 3- 7

 كاليبراسيون براي تواند مي كه دارند كننده تنظيم پره يك ،توربيني هايفلومتر يها طرح از بسياري
 بر كننده تنظيم پره محل تغيير و شود مي انجام چرخان پيچ يك بوسيله تنظيم .رود بكار ساده، هيدروليكي

 از بسياري. كرد نخواهد جا جابه اندازه يك به را منحني تمام اما گذاشت، خواهد تاثير دقت منحني كل روي
 سرپوش بوسيله كننده تنظيم پره محفظه. دهند مي انجام را كننده تنظيم پره اوليه تنظيمات توليدكنندگان

  .گردد مي محافظت شده مهر سيم يك با شده و پوشيده

  هاشيوه آزمايش فلومتر .4- 7

 يها حجم وها  دبي در بايد  دهي، سرويس از قبل ثبت دقت ميزان سنجش براي جديد هايفلومتر  ميتما
 تضمين شركت آب و فاضالب به آزمايشاين . گيرند قرار آزمايش مورد 6-5 جدول با مطابق جرياني

 تعميرات كارگاه به تعميرات، و بازرسي برايفلومتر  يك كه ميهنگا و است دقيق جديدفلومتر  كه دهد مي
 دسترس درفلومتر  از كامل پيشينه يك باشد، كرده شكفلومتر  دقت به مشتري كه زماني يا گردد مي باز

  . بود خواهد
 آزمايش نتايج گواهي به يابي دست براي رافلومتر  سازنده كه شرايطي تجهيز، و تدارك مرحله حين در

 پايگاه يك به توان مي براحتي را تاييد مورد آزمايش نتايج .است سودمند بسيار ،كند مي مجاب تاييد مورد
 براي يا و بازرسي و تعميراتي كارهاي در. گردد جاداي  فلومتر از كامل پيشينه يك تا داد انتقالها  داده

 هايفلومتر محموله از آماري گيري نمونه. كرد رجوعها  داده پايگاهاين  به توان مي مشتري، خاطر اطمينان
 به نيز اقتصادي نظر از كه است مناسبي گزينه توليدكننده، آزمايش نتايج به اطمينان و دقت بررسي براي نو

  .است صرفه

   برنامه سازي هماهنگ .1- 4- 7

. بگيريم نظر در كار تكميل براي را دلخواهي زمان كه است الزم ،اي دوره آزمايش برنامه يك شروع براي
 ها،فلومتر مناسب براي آزمايش زمان با را تطابق بيشترين كه شود انتخاب زماني  بازهيك بايد   چنين هم
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 در هافلومتر از مساوي تعداد تقريباً و مي شود تقسيم مساوي بصورت كار فشار ترتيباين  به. باشد داشته
 درفلومتر  10000 با شركت آب و فاضالب يك اگر مثال براي. بازه زماني مورد آزمايش قرار مي گيرد هر

 در ساالنهشركت  كه است الزم بگيرد، نظر در آزمايش دوره براي را ساله 10اي  برنامه دهي، سرويس حال
 حال در هايفلومتر از كمتر درصد 10 ميزاناين . كند آزمايش و كرده خارج خط از رافلومتر  900 حدود

 از ساله ده دوره اتمام از قبل ديگري، داليل به كه دارند وجود هاييفلومتر هميشه چون است دهي سرويس
  .شوند مي خارج خط
 تعدادبايد   آنها، تعمير زمينه در چه و هافلومتر تعويض زمينه در چه مناسب، كاري روند يك جاداي  براي

 سال، هر در كاري روز 250 گرفتن درنظر با. دكر تنظيم روزانه برنامه يك اساس بر الزم الجراء را سفارشات
 انجام بايد كه ديگري كارهاي جز به يكسال، طول درفلومتر  900اي  دوره آزمايش شدن كامل منظور به

 فتپيشر شود، گرفته درنظر سفارش 4 روز هر براي اگر. مورد آزمايش قرار گيرد بايدفلومتر  4 روزانه شود،
 يافلومتر  تعويض براي نشده كامل سفارش تعداد چه كه گيرد قرار بازبيني مورد به گونه اي بايد  برنامه

  .نشوند انبار ،شده انجام تعميراتشان كه هاييفلومتر كه شود همچنين مشخص  و دارد وجودفلومتر  آزمايش
 بصورت كارها كه صورتي دراما  ،برسد  نظر به پيچيده اي كار است ممكن ،فلومتر 10000 آزمايش اگرچه

 خواهند در معمول صورت بهكل فعاليت ها  و فعاليت هاي اضافي به مروركم شده شروع شود، سيستماتيك
مي  مشخص تجربي بطور شد، آوري جمع سرويس از شده خارج هايفلومتر آزمايش نتايج كه ميهنگا. آمد

 .خواهند داد دست از كم يها جريان مقابل در را شان حساسيت هافلومتر پس از گذشت چه زماني كه گردد
 دهي سرويس تواند فلومتر مي يك كه را مجازي زمان توان مي آمده بدست يجانت اساس بربه عبارت ديگر، 

  .آورد بدست ،كند
 مصرفي آب مقدار ثبت در كه اشتباهاتي زيرا گيرند، قرار آزمايش تحت بيشتر بايد  بزرگ هايفلومتر عموماً
. كرد خواهد تحميل شركت آب و فاضالب به را بيشتري بسيار ضرر گيرد مي صورت هااين فلومتر توسط
 هايفلومتر در -آن از كمتر چه و واقعي مقدار از بيشتر چه – مصرفي جريان مقدار اشتباه ثبت احتمال
  .است مثبت جايي جابه هايفلومتر از بيشتر بسيار مركب و جرياني

 كه افرادي از بايد  آنها تعمير و آزمايش براي باشد شده نصب بزرگتري يا )ميلي متر 80( اينچ 3فلومتر  اگر
 بزرگ تاسيسات روي بر بررسي. كرد استفاده ،اند ديده آموزش هافلومتر نوعاين  آزمايش و تعمير براي

 هر در. است ساالنه بصورت بزرگتر يهافلومتر براي آزمايش دوره كه داد نشان متحده االتاي  آبرساني
 تست برنامه هر در. است زمينهاين  در تر دقيق مطالعات نيازمندها  آزمايش دوره در بزرگ تغييرات حال،
 مداوم طرحي بايد برنامه اول مرحله در. شود انجام براحتي و بوده دقيق مورد نياز است كه ييها ثبت ،فلومتر
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 ثبت برنامه اجراي در قدرتمندي ابزار الكترونيكي يها پردازنده. شود ريخته هافلومتر يها ثبت برداشت براي
  . هستند هافلومتر

 دوره كه گردد مشخص بايد. شود گرفته نظر در بايد  ميعمو مالحظات از رخيب آزمايشي، برنامه هر در
 را آب از زيادي حجم كه هاييفلومتر و  ميقدي هاييفلومتر. است كمتر يا سال 20 ،25 ،30 مثال اوليه تعمير
 باعثفلومتر  از گذرنده آب بيشتر حجم كه چون اولويت قرار دارند در انجام تست براي ،كنند مي منتقل

 هايفلومتر به نسبت تري كوتاه تعميرات دوره بايد  مكانيكي هايفلومتر. گردد مي آن بيشتر فرسودگي
 استاين  گرفت نظر در هافلومتر آزمايش برنامه براي توان مي كه روشي بهترين. باشند داشته مغناطيسي

   .گيرند قرار مطالعه و بررسي موردگيري  اندازه مراحل تمام كه

  آزمايش شيوه .2- 4- 7

 گوناگوني و تعدد داراي ،فلومتر يها آزمايش اندازه به آبرساني يها سيستم از برداري بهره ازاي  مرحله هيچ
 جريان يك در هافلومتر آزمايش براي كه جريان، از خاصي مقادير استثناء به. نيست انجام يها روش در

 تحت هافلومتر آزمايش براي را خاصي ويژگي هيچ هافلومتر مشخصات گيرد، مي قرار استفاده مورد حداقل
 دريافت معتبر سازندگان از بايد را خاص يها جريان و جريان جزئيات دهند؛ مين ما به مختلف يها جريان
 شده توصيه زماني يها بازه نه اند قانوني يها بازه است آمده جدولاين  در كه آزمايش زماني يها بازه. كرد

 .نيستند
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  در كشور آمريكا آب كنتورهاي پريوديك هايآزمايش مقررات و قوانين :3-7جدول

  

فلومتر  ويژگيهايبه هر حال،  .پذيردكه آزمايش بايد در چه دبي صورت كند  مين مشخصفلومتر  ويژگيهاي
 كـه  دهـد  مي را تضميناين  خريدار به ،فلومتر يك ويژگيهاي در شده درج دقت ميزان كه وقتي برخالف -

. گـردد  مينها  بيني پيشاين  شامل -پرداخت خواهد ثبت به شده مشخص دقت محدوده در موردنظرفلومتر 
 در آب هـاي فلومتر تسـت  كـه  اسـت  دليـل ايـن   بـه  آزمـايش  يهـا  شيوه در گسترده تغييرات و  ميسردرگ

 گرفتـه  قـرار  تعمير مورد بعضا و نيستند نو كه شود مي انجام هاييفلومتر روي بر اصوال متداول، كارگاههاي
 چنـين  تحـت . گـردد  جاداي آن آزمايش شيوه و كند كار به شروعموجود  اطالعات بوسيله بايد موردي هر. اند

 نيسـت،  سـختي  كار ،ها شيوهاين  بزرگ گستره و آزمايش انجام مختلف يها شيوه جاداي لزوم درك شرايطي،
 شـده  تست هايفلومتر كلي كاربرد قابليت مورد در قبولي قابل جواب روشهااين  از بسياري در عين حال كه

  . ندارند
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 .گردد متضررشركت آب و فاضالب ممكن است  نشوند، تعمير و نگهداري خوبي به هافلومتر صورتيكه در
 ميزان از كمتر مقداري شوند متوقف كامل بطور كهاين بدون هافلومتر كه اين احتمال وجود دارد ،متاسفانه
 كه ضررهاي تا گيرند قرار آزمايش مورداي  دوره صورت به هافلومتر كه است الزم از اينرو .كنند ثبت واقعي

 استنتاجي، هافلومتر جايي،ي جابهافلومتر دقت. گردند حداقل گردد مي جاداي  هافلومتر دقتي بي اثر در
 و است تغيير حال در اند دهي سرويس حال در زمانيكه تا جرياني هايفلومتر يا جتي چند هايفلومتر

 يك كه زماني بازههمچنين  .كنند ثبت را مصرفي ميزان از تر پايين هم و باالتر هم توانند فلومترها مي
 كه آبي حجم و كيفيت ويژگيها، قبيل از فاكتورهايي به و بوده متغيركند  مي حفظ را خود دقت فلومتر
 بر مجزايي تاثير نيز گردد مي تخليهفلومتر  از مصرف يبرا كه آبي ميزان. دارد بستگي گردد، گيري مي اندازه
 تست دفعات هزينه بين تعادل جاداي  .شود تست زماني بازه يك در بايد فلومتر يك كهدارد  دفعاتي تعداد
 كه صورتي در تنها. آساني نيست كار شود، مي جاداي  فلومتر كردن ثبت كم اثر در كه ضرري وفلومتر  يك
 شوند، تكرار مشابه شيوه به آزمايشات اين و ادهد نشان رافلومتر  كلي كاركرد توانايي ،فلومتر تست شيوه
  .برد پيفلومتر  دقت در ايجاد شدهتغييرات  به توان مي دهي سرويس از زمانيمدت  گذشت از پس

 كه زماني تا اما شود، مي برگزارفلومتر  آزمايش يها شيوه و برداي بهره زمينه در متعددي سمينارهاي ساالنه
  .ايجاد نخواهد شد مقايسهانجام  براي مطلوبي زمينه بدست نيايد؛ استاندارد يا روش يك اساس بر نتايج

  فلومتر آزمايش اجزاي .3- 4- 7

 .هدف از انجام عمليات تست كنتورها حصول نتايج زير مي باشد به طور كلي

آزمايش كنتورهاي مشتركين در مناطق مختلف شهر و مشخص نمودن دقت ثبت نتايج آنها و  ‐
 .محاسبه ضريب تصحيح براي كنتورهاي مورد آزمايش

مشخص نمودن درصد و مقدار تلفات آب و در نهايت ميزان آب به حساب نيامده ناشي از  ‐
 .نتورهاي خراب و معيوب و تعميم آن به تمامي مناطق در دست مطالعهك

ارائه راهكارهاي مناسب و كارآمد و همچنين برطرف نمودن ايرادات كنتورها و مطرح نمودن  ‐
 پيشنهادات مناسب در اين ارتباط

گونه اعمال با توجه به اين كه تعيين ضريب تصحيح از اهداف اساسي تست كنتورها مي باشد، بنابراين هر 
 .دقت در تعيين آن مي تواند ما را در رسيدن به نتايج واقعي تر ياري دهد

به لحاظ پراكندگي عمومي و نحوه تصادفي انتخاب شدن مشترك نيز مي توان اين نتايج را براي كل 
ه پس از محاسبات تلفات نيز مي توان با برنامه ريزي مدون خط تست كنتور را ب .منطقه طرح تعميم داد



 

 
  بر كاهش آب بدون درآمددفتر مديريت مصرف و نظارت

 شركت مهندسي آب و فاضالب كشور

T
30

04
 I

ss
ue

 2
 

  7، فصلفلومترها  تست و انتخاب راهنماي 116

صورت دائم اداره نمود تا به خرابي ها و شكايات مردم در مورد كنتورهاي آب رسيدگي جامع و كاملتري 
 .صورت پذيرد

نتايج حاصل از تست، اطالعات مفيدي در مورد بخش فني شركت نيز ارائه مي دهد كه با توجه به آن مي 
ه تعويض و تعمير كنتورهاي خراب با تجهيزات اين بخش مي توان ب .توان به اهداف مهمتري نيز رسيد

همچنين با اعمال دقت و .  دي خراب درسيستم توزيع را كاهش داپرداخت و بدين ترتيب تعداد كنتورها
و ملزم نمودن تهيه كنندگان به رعايت موارد  )خارجي، داخلي(نظارت بر بخش تهيه كنتورهاي جديد 

 .ارد جلوگيري به عمل آورداستاندارد از در اختيار گرفتن كنتورهاي غير استاند

منظور از ضريب تصحيح، ضريبي است كه رقم ثبت شده در كنتور در يك محدوده دبي مشخص را بايد در 
، عواملي را كه براي ) 1-7(بر اساس شكل  .آن ضرب كرد تا رقم واقعي دبي عبور داده شده را بدست آورد

. گرفت، مي توان به دو دسته عمده تقسيم بندي نمودتعيين تلفات ناشي از خطاي اندازه گيري بايد در نظر 
. عامل اول بستگي به ويژگي هاي خود وسيله اندازه گيري و تست خطاها در دبي هاي عبوري مختلف دارد

همچنين نمي توان نقش الگوي مصرف آب توسط مصرف كننده يا به عبارتي نحوه توزيع مقادير جريان 
با احتساب اين دو عامل نهايتاً مي توان به ضريب خطاي اندازه . ه گرفتعبوري در طول شبانه روز را ناديد

   .گيري وزن دار شده دست يافت كه تقريب خوبي از ميزان تلفات از اين دست را بدست خواهد داد

  

  پارامترهاي موثر در محاسبه ضريب خطاي وزن دار :1- 7 شكل

با توجه به اينكه خطاي اندازه گيري شده در سه دبي حداقل، انتقال و حداكثر تعيين شده است و از آنجا كه 
سهم دبي هاي عبوري از كل آب مصرفي روزانه متفاوت است، همانگونه كه اشاره شد، معقول تر به نظر 



 

 
  بر كاهش آب بدون درآمددفتر مديريت مصرف و نظارت

 شركت مهندسي آب و فاضالب كشور

T
30

04
 I

ss
ue

 2
 

  7، فصلفلومترها  تست و انتخاب راهنماي 117

. كنتور در نظر گرفته شودمي رسد كه ميانگين وزن داري از اين سه خطا به عنوان خطاي واحد براي هر 
مشخص ) consumption pattern( براي انجام اينكار الزم است تا الگوي مصرف در محدوده مورد نظر

، 05/0برابر با  يمقاديربه عنوان مثال مي توان از  .شده و به كمك اين الگو ضرايب مورد نياز بدست آيد
با مشخص بودن الگوي متوسط دبي هاي . فاده كرداستبراي دبي هاي حداقل، انتقال و حداكثر  1/0و 85/0

 .خاص، پرداخت اي عبوري از كنتور مشترك، مي توان به محاسبه دقيق اين ضرايب براي منطقه

 با مقايسه در دهد مي نشان آزمايش تحتفلومتر  يك كه عبوري آب ميزان بين تفاوت از عبارتست دقت
 ثبت درصد عموماًفلومتر  دقت آب، صنعت در. است شده مشخص آزمايش سيستم بوسيله كه آبي ميزان
 آنچه كه است آن نشانگر است، %101 دقت داراي جريان دبي يك در كه آبفلومتر  يك. شود مي ناميده
 اين(. است يافته انتقال 11شاهد سيستم به كه است مقداري آن از بيشتر %1 دهد مي نشان آزمايش سيستم
 %1 مي توان گفت كه ،دارد %99 معادل ثبتي كه يفلومتر در عكس، به. )شود مي ناميده سرعت %1 اشتباه
 آهسته %1 يعني( انجام شده است نسبت به مقدار منتقل شده به سيستم شاهد، ،فلومتر توسط كمتر ثبت
  .)تر

  : به شكل زير محاسبه مي شود روي درصد خطا ضريب تصحيح ازهمچنين الزم به ذكر است كه 
  ضريب تصحيح =  1+درصد خطا  /100     

به  شود مي مشخصفلومتر  سازنده بوسيله كه ميمينيم و ماكزيمم دبي مقدار از عبارتست جريان حدود
 جريان محدودهاين . باشد مشخصي دقت داراي جريان، محدودهاين  در خود مفيد عمر درفلومتر  طوري كه

. دكر بيان نسبت يك صورتبمي توان  ،شود مي مقايسه جريان مينيمم دبي با ماكزيمم دبي كه ميهنگا را
 جريان محدودهداراي مترمكعب بر ساعت،  45 تامترمكعب بر ساعت   4.5 بين فاصله درفلومتر  يك مثال

  .است 10:1
 محدوده در كه است پيوسته منحني يك ،)شود مي ناميده نيز كارايي منحني كه(فلومتر  يك دقت منحني
 شده برگردانده دقت مقادير تمام نشانگر و گردد مي رسمفلومتر  دقت نقاط تمام بينفلومتر  يك جريان
. فلومتر مشاهده كرد سازندگان اين منحني را مي توان در راهنماي اكثر. است از همان نوع نوفلومتر  توسط
  .دارند مشابهي دقت منحني )توربيني يا مركب چندجتي، پيستوني، ديسكي،( متداول هايفلومتر انواع

مي تما كه وقتي ميانگين، مقدار از دقت آزمايشات از يكسري انحرافگيري  اندازه از عبارتست 12تكرارپذيري
 هم و آزمايش سيستم براي هم توان مي را اصطالحاين . شوند انجام يكساني شرايط در ،تست هااين 

                                                      
11 Proving system 
12 Repeatability 
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 مقاديري گيرند مي قرار دقت آزمايش تحت كه نو آب هايفلومتر از بسياري. برد بكار آزمايش تحتفلومتر 
  .هستند ±% 0.1 تكرارپذيري داراي كهكنند  مي توليد خود دقت منحني اصلي قسمت روي بر

 خطا شامل است ممكن كه گردد ميبر آزمايش سيستم يك در خطاها همه از مركب منابعي به معموال دقت
 عالوه. باشد شاهد، سيستم اجزا از يك هر تكرارپذيري خطاهاي همچنين و كاربر خطاي ،ها داده نمايش در
 سيستم باشد، صحيح مقدار با متفاوت آزمايش سيستم نمايشي مقادير تمام يا يكي كه وقتي منابع،اين  بر

  .باشد متمايل واقعي مقدار از كمتر يا بيشتر مقادير دادن نشان به است ممكن آزمايش
  :از عبارتندفلومتر  آزمايش اصلي جزء سه

 كلي بازده كردن مشخص براي كه ،فلومتر يك عملكرد محدوده در مختلف جريان دبي تعدادي ‐
  .شود مي استفاده آن ازفلومتر  يك

 ثبت دقت مورد در مستدلي نتيجه به بتوان تا آزمايش، مختلف يها جريان در الزم آب مقدار ‐
 .يافت دستفلومتر 

 از استفاده به مجاز تا كند كسب آزمايش، مختلف يها ناجري در يدفلومتر با يك كه دقتي حدود ‐
 .باشيم آن

  آزمايش يها جريان ميزان .4- 4- 7

اي  پروانه و مركب جايي، جابه هايفلومتر كامل آزمايش براي حداكثر و متوسط حداقل، جريان ميزان سه
 تركيبي هايفلومتر انتقالي يها جريان محدوده در اضافي، يا تعداد بيشتري آزمايش يك حداقل. است الزم
  .ديآ  بدست هااين فلومتر ثبت در دقت و كلي عملكرد بازده تا است الزم

 الگوي يك از مناسب عملكرد شرايط در هافلومتر كه دهد مي نشان آب هايفلومتر ثبت يها منحني
 متفاوتفلومتر  از نوعي هر براي تواند مي دقت، منحني مخصوص پروفيل. كنند مي پيروي ثبت،  ميعمو
 اساس بر. دارد وجود كم، يها جريانگيري  اندازه ناحيه باالي در ثبت، حداكثر مياني نقطه يك معموالً. باشد
 در ثبت منحني. كند تغييرفلومتر  جرياني ظرفيت درصد 10 تا 3 از تواند مي نقطهاين  ،فلومتر نوع و اندازه
 تفاوت جريان، تغييرات از بزرگي گستره در بطوريكه دارد ميك شيب ثبت، ماكزيمماين  از باالتر يها جريان
 شود آزمايش آن تحت بايدفلومتر  كه جرياني بيشينه ميزان انتخاب بنابراين،. داد خواهد رخ دقت در جزيي
 جلب صورت در– را بيشتر يا مجاز ظرفيت درصد25 معادل جرياني ميزان ماكزيمم. ندارد چنداني اهميت
 كم ميزاناين . كنند مي كار مجازشان ظرفيت با بندرت هافلومتر زيرا ،انتخاب كرد توان مي -مالك رضايت
در  آزمايش چندين از جمله اين مزايا مي توان به قابليت انجام. مي باشد مزايايي، داراي آزمايشي جريان
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 در غالباً كه فشارهايي و آزمايش تجهيزات بوسيله آزمايش انجام همچنين امكان و كوچك هايفلومتر
  .اشاره كرد اند، دسترس
 ثبت از تا انتخاب شود آن ينزديك در حداقل يا ثبت ماكزيمم نقطه روي دقيقاً بايد متوسط جريان ميزان
 درصد10 تقريباً بايد متوسط جريان ميزان بنابراين. پيدا كرد اطمينان جريان مقادير مختلف درفلومتر  بيشتر

 عملكرد توانايي آزمايش، جريان متوسط و حداكثر از بيشتر آزمايش حداقل جريان ميزان. باشد مجاز ظرفيت
 كلي دقت سنجش براي جريان سه هر حال هر به اما. دهد مي نشان رافلومتر  تعميرات بودن مناسب و

نمي . شود سنجيده )دقيقه بر ليتر مانند( كابردي واحدهاي بوسيله بايد آزمايش دبي مقدار. اند الزمفلومتر 
 در روزنه شدن بزرگ امكان چون تعريف مي شوند، تكيه كرد روزنه اندازه اساس بر كه توان به واحد هايي

  .دارد وجود لوله در فشار تغييرات دادن رخ نيز و سايش اثر

  آزمايش مقادير .5- 4- 7

 و آزمايش ابزارهاي 13پذيري تفكيك دقت به آورد فراهم را قبولي قابل دقت تا است الزم كه آبي مقدار
 هستند يارتفاع بندي درجه داراي كه تجاري مخازن. دارد بستگي آزمايشي، نتايج مطلوب دقت همچنين

 ارتفاع با مقايسه در خواندن خطاي آنكه شرط به كنند توليد را درصد 3/0 از كمتر تجهيزات خطاي توانند مي
 نيز به شرطي مي توان به كنند مي كار وزن اساس بر كهگيري  اندازه مخازندر . باشد كوچك آب، نهايي
 آبي ميزان براي وزن، سنجش سيستم دقت كه )خطا درصد 25/0 مثال براي( دست پيدا كرد باالتري دقت
 ديجيتالي تجهيزات از استفاده ،فوق سيستم دو هر در. باشد مناسب ،شود براي وزن شدن جمع مي كه
 خطاي اگرچه ،باال ببرد را سيستم كلي دقت و ادهد كاهش صفر در حد را تجهيزات قرائت خطاي تواند مي
  .به وجود خواهد آورد آزمايش در خطا مقداري همچنان وزن، سنجش وسيله ذاتي

ه وسيل يك از كه است بهتر است، نياز مورد آب زيادي مقدار بزرگ، هايش فلومترآزماي براي از آنجا كه
 فراهم مي آورد و  را آزمايش "سريع"انجام  امكان وسيلهاين . شود استفاده وزنگيري  اندازهكي الكتروني
  .رفت خواهد بين از بزرگ، يها جريان در خصوصاً، شير بسته كردن و باز تاثيرات وسيله بدين

 بروز باعث گردد مي بيان در زير كه مواردي بعلت تواند مي كوچكتر يها حجم در فشار تحت  ميحج آزمايش
  :شوداي  عمده خطاهاي
  حجمي مخزن نشده كاليبره نواحي ‐
 اي شيشه گيج خواندن قابليت ‐

                                                      
13 Resolution 



 

 
  بر كاهش آب بدون درآمددفتر مديريت مصرف و نظارت

 شركت مهندسي آب و فاضالب كشور

T
30

04
 I

ss
ue

 2
 

  7، فصلفلومترها  تست و انتخاب راهنماي 120

 آن پذيري تفكيك محدوده درفلومتر  ثبت آزمايش ‐

آزمايش بازه .6- 4- 7 زماني    هاي 

نظارتي در آمريكا  يها كميسيون از بسياري توسط و شده جاداي  AWWA توسط مستمر آزمايش برنامه
 از بخشي هافلومتر آزمايش كه امراين  از كمشتر هم و شركت آب و فاضالب هم. است گشتهمي الزا

  .برد خواهند سود باشد،فلومتر  تعميرات و نگهداري مستمر برنامه
 كه آنجايي از. هستندفلومتر  كارايي بر موثر فاكتورهاي مهمترين آب، فيزيكي و شيميايي خصوصيات
 كلي قانون بعنوان را دلخواه زماني فاصله يك توان مين متغيرند، كشور مختلف نواحي در آب خصوصيات

 محدوده در كه زماني تا بايدفلومتر  يك اقتصادي، نظر از. گرفت نظر درها  آزمايش بين زماني بازه براي
 هافلومتر آزمايش يها شيوه از آنجا كه. باشد دهي سرويس حال در پردازد، مي ثبت به قبول، قابل دقت
 دهي سرويس در دارد امكان كه زماني تا هافلومتر كهكند  مي جاباي  معقوالنه مديريت هستند، بر هزينه

 زماني كردن مشخص براي كه شود مي توصيه پارامتر هاي متغيري از اين دست وجود بخاطر. باقي بمانند
  .شود استفاده ميداني نتايج، از بپردازد دهي سرويس به آزمايشها بين درفلومتر  يكبايد  كه در آن

  آماري گيري نمونه .7- 4- 7

اينچ  1 تا) mm 15(اينچ  8/5 هايفلومتر دهي سرويس عمر و كارايي ارزيابي براي جايگزين روش يك
)25 mm(، روشاين  ،فلومتر كارايي بر موثري متغيرها به نسبت ديد كردن پيدا بر عالوه. است گيري نمونه 
. دهد قرار بازبيني مورد را هايشفلومتر كلي دقت كه دهد مي را امكاناين  شركت آب و فاضالب به

 از همچنين .استگيري  اندازه يها فعاليت شيوه كردن مشخص براي مفيد مديريتي ابزار يك گيري نمونه
  .كرد استفاده خاصفلومتر  نوع يك مشكالت كردن مشخص جهت توان مي گيري نمونه

 مشخص سن يك به كه هاييفلومتر براي ،شركتهاي آب و فاضالبگيري  اندازه يها برنامه از بسياري
اين در. دارندبرخورفلومتر  تعويض براياي  رويه از است، رسيده پايان به آنها انتظار مورد عمر يا و اند رسيده
 هايفلومتر از بهتري كارايي اند شده خريداري جديداً كه هاييفلومتر تمام كه شود  مي فرض برنامه
 هاييفلومتر شركت آب و فاضالب است ممكن باشد غلط فرضاين  اگر. دارند سيستم در موجود تر ميقدي
 ترتيباين  به و هستند سيستم در موجود هايفلومتر ديگر به نسبت بيشتري دقت داراي كه كند تعويض را

شركت  به وكند  مي مشخص را كارايي نظر از هافلومتر ترين ضعيف آماري گيري نمونه. شد خواهد متضرر
  .نمايد تعويض شان كارايي اساس بر را هافلومتر كه دهد مي را امكاناين  آب و فاضالب
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 مورد آگاهانه، مديريتي يها تصميم اتخاذ براي عالي ابزار يك بعنوان تجارت، دنياي در آماري يها داده
 تعيين وها  داده تحليل روش جاداي  در شركتهاي آب و فاضالب. همواره به كار مي روند و بوده پذيرش
  .دنكن مي استفاده گيري نمونه از آمده بدست اطالعات از ،خاص هايفلومتر كارايي سطوح
 يها دورهبرگزاري  با. است آماري يها روش شناخت و فهم گيري، نمونه برنامه يك اجراي براي گام اولين

  .يافت دست مهماين  بهتوان  مي مرجع، كتب در آماري پايه يها روش به مراجعه يا آموزشي
  :شوند اجرا يك به يك بايد ذيل مراحل آماري گيري نمونهاي  پايه فهم از پس

  .شود مشخص مطلوب اطمينان درجه -1
 .مطلوب اطمينان درجه به دستيابي برايها  نمونه تعداد تعيين -2

 )حجم سن، نوع، اندازه، قبيل از( آزمايش براياي  ضابطه تعيين -3

 .تصادفي انتخاب -4

 .اطالعات آوري جمع و آزمايش -5

 .آزمايش يها داده تحليل -6

 .تفسير همراه به گزارشارائه  -7

 تعويض مقابل در شان كارايي اساس بررا  هافلومتر تعويض و گيري نمونه مزاياي كه آيد مي مثالي ادامه در
در  درصد 95 اطمينان درجه مثال،اين  در. دهد مي نشان شود مي انجام هافلومتر سن اساس بر كه ساالنه

 بايد  درصد 95 اطمينان درجه به دستيابي براي آماري، جامعه اندازه به توجه بدون. نظر گرفته شده است
 انتخاب براي مثالاين  در رفته بكار ضابطه. گيرند قرار آزمايش مورد يكسان نصب سال بافلومتر  70 تعداد
 ،)نصب سال( گروه هر ازفلومتر  70 حداقل. است بوده دهي سرويس درفلومتر  قرارگيري سال هافلومتر
فلومتر  تست تاسيسات به آزمايش براي تا شوند مي خارج دهي سرويس از و شده انتخاب تصادفي بصورت
  .شوند منتقل

 بايد . است، مد نظر قرار گيرد شده مشخص راهنمااين  در كه آزمايش استانداردهايبراي انجام تست، بايد 
 وميداني  دقت ممكن نحو بهترين به تا گرفت بكارها  نمونهگيري  اندازه آزمايش هنگام در را دقت نهايت
 نتايج براي درصد 15 متوسط و كلي بندي تقسيم شامل مثال يها داده. گردد لحاظ ،فلومتر محلي شرايط
 بر. 14باشد مي باال آزمايش نتايج براي درصد 15 و متوسط آزمايش نتايج براي درصد 70 پايين، آزمايش
 بدست گيري نمونه اطالعات از توان مي را 5-5 جدول مانند ييها گزارش شده، جاداي آماري يها روش اساس

                                                      
  .1982سال  AWWAژورنال ، Penchi h.Tao. هاي كوچكفلومترآماري براي كنترل دقت  گيري نمونهي ها تكنيك - 14
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بايستي براي  گيرند، قرار مالك شان، كارايي اساس بر هافلومتر تعويض براي اطالعاتاين  اگر. آورد
 باشد، سن اساس بر ضابطه اگر. تهيه گرددزمانبندي تعويض  ، برنامهدر سالهاي قبل شده نصبكنتورهاي 

 دقيق سيستم در موجود هايفلومتر ديگر از كه كرد خواهد تعويض را هاييفلومتر شركت آب و فاضالب
  .از لحاظ اقتصادي مقرون به صرفه نيست كاراين البته  كه ترند

با اين روش درجه  اگرچه؛ آورد بدست مصرف زانيم يا خريد سال روي از توان مي ، را نمونه اطالعات
 كمترين كه هافلومتر از نوعي يا گروه مختلف، يها روش به هافلومتر بازنگري با .يابد مي كاهش اطمينان

  . شد خواهند مشخص ،دارند را دقت

  آزمايش تجهيزات .8- 4- 7

 وسيله يكروتامتر . )2-7 شكل( باشند ساده بسيار توانند مي آب هايفلومتر آزمايش براي الزم تجهيزات
. شود مي استفادهفلومتر  آزمايش هنگام در دقت سنجش جهت آن از كه است جريانگيري  اندازه براي كارا

 درون كه است شده كاليبره شونده تنگاي  شيشه لوله يك از متشكلهمانطور كه قبال اشاره شد، روتامتر 
 حركت پايين و باال به آزادانه لوله مركز در تواند مي كه ،)نزن زنگ فوالد جنس از( 15چرخان محور يك لوله
 شده تنگ لوله باالي سمت به كه آبي. شود مي هدايت نزن زنگ فوالد جنش ازراهنما  يك ه كمكب كند،

 كننده تنظيم شير روي برروتامتر . كند ايدار منتقل ميپ موقعيت يك به را چرخان محوركند  مي حركت
 شده جاداي  لولهاي  شيشه بدنه روي كه بندي درجه روي از خواندن با ،ميزان جريان و گيرد مي قرار جريان
 دستگاههاي براي راها  روتامتر  ميك هزينه با توانند فلومتر مي تعمير كارگاههاي. شود مي مشخصاست، 
  . كنند تهيه خود آزمايش

                                                      
15 Rotor 
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  فلومتر ميحج آزمايش براياي  پايه تجهيزات :2- 7 شكل

 تهيه آزمايش براي كامل تجهيزاتبايد   گيرند، قرار آزمايش مورد ،فلومتر زيادي تعداد كه باشد الزم اگر
 كاري بار اساس بر بايد  آزمايش تجهيزات و كرد آزمايش گروهي يا تك بصورت توان مي را هافلومتر. شوند
 هزينه شوند، انتخاب معقوالنه تجهيزات كه وقتي. شوند انتخاب ،كند مي تحمل سرويس تحتفلومتر  كه
 بايد مناسب تجهيزات داشتن براي را ذيل موارد. آمد خواهد بدست تري دقيق نتايج و شده جبران سريعا آنها

  :كرد  رعايت
  .كند نگهداري مناي  بطور و راحتي به رافلومتر  بتواند كه آزمايش ميز يك ‐
 ورودي شير يك ‐

 جريان تنظيم شير و تخليه ميز روي بر 16جريان سريع قطع شير يك ‐

 جريان ميزان نمايشگر ‐

 سكو يك روي بر كه تانك يك يا اند، شده كاليبره ميحج آزمايش براي كه بيشتر، يا مخزن يك ‐
 عمودي بصورت بايد شده نصب يها مخزن( است شده نصب شده آماده وزني آزمايش براي كه
 )شود جلوگيري كاليبراسيون از ناشي خطاهاي از تا گيرند قرار

 .برخوردار باشد كافي روشنايياز  ها آزمايش انجام محل ‐

وجود داشته ها  تعويضي، ابزارهاي دستي و ثبت يها چرخدنده سيستماتيك انبار براي ييها كابينت ‐
 .باشد

 .يابد كاهش امكان حد تا فشار تغييرات تا آب تامين بزرگ منبع ‐

 .يابد افزايش كاري بازده كه شود طراحي طوري كارگاه و باشد دسترس در راحتي به كارگاه محل ‐

                                                      
16 Quick-closing-valve 
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 25(اينچ  1و ) mm 20(اينچ  4/3، )mm 15(اينچ  8/5 هايفلومتر آزمايش براي اصلي تجهيزات ‐
mm (از عبارتند:  
 براي ترجيحا كه ،)مترمكعب 0.5( گالن 100 يا فوت مكعب 10 ظرفيت با مخزن يك 

 .شود مي كاليبره ميحج آزمايش

 است شده تجهيز مشابه بطور كه گالن، 10 يافوت مكعب  1 ظرفيت با مخزن يك. 

 سريع شير يك ورودي، كنترل شير قبيل از ضروري وسايل داراي كه آزمايش ميز يك 
 داراي ميزاين . باشد مي جريان ميزان نمايشگر و تخليه محل در جريان ميزان كنترل
 چندين آزمايش ظرفيت كه شود مي طراحي طوري يا و استفلومتر  يك تست ظرفيت
 .)3-7شكل ( باشد داشته نيز رافلومتر 

 

  
  ميز تست3- 7شكل 

 يك مخزن اضافي الزم است. شود تهيه in 1 از بزرگتر هايفلومتر آزمايش براي بايد نيز مشابهي تجهيزات
 يك وجود همچنين. شود تهيه بزرگتر و 80mm هايفلومتر آزمايش براي يشترب يا ومترمكعب  5 با حجم
 هايفلومتر زمايشآ در كه جريان بزرگ مقادير براي. است ضروري نيز بيشتر ظرفيت با جريان نمايشگر
 الكترونيكي سنج جريان يا شده كاليبره مانومتر يك همراه به متر ونتوري يك بايد ، شوند مي استفاده بزرگ
 1 و) ميلي متر 40(اينچ  2/3 هايفلومتر براي آزمايش ميزهاي. شود استفاده جريان، ميزان نمايش براي
 هااين فلومتر روي بر بايد  كه ييها آزمايش تعداد كه صورتي در. باشند دسترس در بايد)  ميلي متر 50(اينچ 
 براي. خواهيم شد ميزهام به تهيه اين ملز، كند توجيه را ميزهااين  تهيه اقتصادي صرفهگيرد،  انجام
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 نيازمند انجام باشد، دركارگاه كردن آزمايش به احتياج صورتيكه در بزرگتر، يا و 80mmهاي فلومتر آزمايش
 براي الزم فضاي آن در كه مورد نياز است كشي لولهنوعي  آزمايش اين براي انجام. خواهيم بود كشي لوله

 كوچك هايفلومتر تست براي الزم يها پركننده همچنين و شبكه در موجودفلومتر  بزرگترين آزمايش
 50(اينچ  2 و) ميلي متر 40(اينچ  2/3 هايفلومتر براي اغلب ساختاري چنين. )6-3 شكل( باشد شده تعبيه

 ساخته خودشان خاص تست ميز آنها روي بر آزمايش انجام براي زماني كه تا شود مي استفاده) ميلي متر
  .شود
 ورودي در 18گير موج مخزن يا 17هوا اتاقك يك تعبيه آن، از بزرگتر و 80mm آزمايش تجهيزات براي

 بزرگتر يها جريان در جريان، ناگهاني توقف از ناشي قوچ ضربه بردن بين از براي آزمايش، دستگاه
  .سودمند خواهد بود آزمايش،

  دستورالعمل .9- 4- 7

) mm 15(اينچ  8/5فلومتر  يك آزمايش براي عملي مراحل شامل آيد مي ادامه در كه توضيحاتي چهگر ا
 آزمايشي مقادير و جريان يها نسبت شامل دارد وجود بزرگتر هايفلومتر براي كه ييها تفاوت تنها اما است،
  .است كه قبال شرح داده شد آنچه مشابه تجهيزات. گيرند مي قرار استفاده مورد كه است

 آب صاالتتا جاداي براي آنچه از بيشتر(. كنيد محكم آزمايش ميز به مطمئن و مناي  بطور رافلومتر  .1
 وفلومتر  جداره خرابي باعث كه است ممكن امراين  زيرا نكنيد محكم را هافلومتر است الزم بند
  ).شود جريان مسير به واشرها شدن وارد يا

 .كنيد باز را ثبات جعبه درپوش .2

 زماني تا آب كه بگذاريد و كنيد باز تدريج به را ورودي شير سپس و ردهك باز را تخليه شير ابتدا .3
 تخليه كامل ظرفيت همچنين كاراين . شود ريخته دور ،شود خارجفلومتر  در موجود هواي كه

 .كند مي تضمين را مخزن بدرون

  .ببنديد را تخليه شير .4

. ببنديد آنرا تخليه شير آن بودن خالي از اطمينان از پس و ردهك تخليه رامترمكعبي  0.5 مخزن .5
 تخليه شير از احتمالي نشت هر بتوان تا صورت پذيرد باز زهكش يك به بايد  مخزن تخليه(

 ).كرد مشاهده را مخزن

                                                      
17 Air chamber 
18 Surge tank 
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 تا كنيد عوض را چرخش جهت سپس و رفتهگ قرار صفر عالمت زير تا بچرخانيد عقب به را ثبات  .6
 چرخدنده احتمالي لقي از ترتيباين  به. گيردب جاي صفر عالمت در امتداد شمارش عقربه

 نقطه راحتي به بتوان كه است دليلاين  به صفر روي بر ثبات تنظيم عمل. دش دخواه جلوگيري
 .جلوگيري به عمل آورد چرخدنده لقي از و هكرد ثبت را شروع

 دارند آزمايشي خاص حلقه يك به احتياج مغناطيسي هايفلومتر برخي روي بر متصل يها ثبات .7
 صفر روي بر آزمايش عقربه تا بچرخد طوري تواند مي و شود مي نصب ثبات جعبه باالي در كه
 .گيرد قرار

 جريان ماكزييم ميزان به تا كنيد باز سريع امكان حد تا و احتياط با را آزمايش ميز تخليه شير .8
 زماني تا دهيد ادامه ميزان همين با را جريان .دبرس ساعت بر مترمكعب 3.4 يعني آزمايش معين
 شروع نقطه در را آزمايش سپس و دهد انجام را كامل گردش 10فلومتر  آزمايش عقربه كه

 يا بخوانيد شده بندي درجه مخزن يها درجه روي از رافلومتر  دقت. كنيد متوقف، عقربه گردش
 .سنجيد رافلومتر  دقت مخزن، درون آب كردن وزن با توان مي باشد نشده بندي درجه مخزن اگر

 .كنيد يادداشت ثبت، فرم روي بر را آزمايش نتايج .9

 از يها محدوده در دقتش و باشد تعميريفلومتر  يك گيرد مي قرار آزمايش تحت كه يفلومتر اگر  .10
اي  مجموعه باها  چرخدنده تعويض و چرخدنده تغيير نمودار به مراجعه با نباشد، شده تعيين پيش
 تنظيمات از استفاده يا دهد انجام ثبت الزم يها محدوده درفلومتر  تا گردد مي باعث كه

 و ادهد قرار نظر مورد دقت محدوده در رافلومتر توان  مي نو، اجزاي از استفاده يا و كاليبراسيون
 تغييرات به(. شود تكرار شد بيان كهصورت  به همان آزمايش ،انجام اين مراحل از پس

 تعويضي هر از بعدفلومتر  مجدد آزمايش بوسيله. نكنيد اعتمادها  چرخدنده اثر در شده جاداي تئوري
 ).شوند مي آزمايش بدرستي هافلومتر كه شويد مطمئن هافلومتر در

 جريان به مربوط دقت يها محدوديت در و گرفته قرار آزمايش تحت نياز موردفلومتر  يك اگر  .11
 و ساعت بر مترمكعب 0.5 متوسط يها آزمايش براي را 8 تا 3 مراحل دهد، انجام را ثبت ماكزيمم
  مترمكعبي 0.05 مخزن يك درون به آب آنها در كه كنيد تكرار ساعت بر مترمكعب 0.06 مينيمم
  .شود مي تخليه

 شود مي توصيه كند، معين است شده خارج سرويس از كه را يفلومتر شرايط بخواهد آزمايش اگر  .12
 متوسط، مينيمم، :شود مي توصيه زير ترتيب مورداين  در. دكني عوض را آزمايش ترتيب كه

 آزمايش ماكزيمم جريان با ابتدا است كرده دهي سرويس زماني مدت كه يفلومتر اگر. ماكزيمم
 درفلومتر  شرايط براي را غلطي حدسيات و شده آزاد ديسك كه دارد وجوداين امكان  شود

 آزمايش سرويس، از خروج از پس سريعتر چه هر بايد فلومتر  يك. دهد بدست كوچكتر يها جريان



 

 
  بر كاهش آب بدون درآمددفتر مديريت مصرف و نظارت

 شركت مهندسي آب و فاضالب كشور

T
30

04
 I

ss
ue

 2
 

  7، فصلفلومترها  تست و انتخاب راهنماي 127

 .به عمل آيد جلوگيريگيري فلومتر  اندازه مخزن درون شده نشين ته مواد شدن خشك از تا شود
 خواهد جاداي  بوده سرويس تحتفلومتر  كه حالتي با متفاوتي شرايط مواد،اين  شدن خشك زيرا
 .كرد

 پس و گرديده آزمايش كامل بطورفلومتر  شدند، انجام جداگانه بصورت آزمايش سه آنكه از پس  .13
 توان مي تخليه، شير كردن باز نيم بوسيله فشار كردن آزاد و آزمايش ميز ورودي شير بستن از

 .كرد باز آزمايش ميز از رافلومتر 

 شود، تخليهفلومتر  درون آب بايد انبار، بهفلومتر  انتقال از قبل يافت، پايان آزمايش آنكه از پس  .14
 خروجي و ورودي روي بر غبار و گرد ورود از جلوگيري براي ييها سرپوش و هدش ممهور ثبات

 .شود گذاشتهفلومتر 

 مورد جريان از كمتري يردمقا اگر و شود مي انجام اش مربوطه ظرفيت اساس بر مخزن خطاي سنجش
 نخواهد قبول قابل شده سنجيده خطاي درصد -شود مي انجام اوقات بعضي كه همانطور- گيرد قرار استفاده

 موردگالون  9 درجه تا آب سطح آوردن پايين با كه است ممكنگالوني  10 مخزن يك :مثال بطور. بود
 شود مين توصيه شيوهاين  هرچند .برسدگالون  10 بهگالون  9 از آزمايش حين در آب و گيرد قرار استفاده

 خطا درصد1 هر شرايطي، چنين در. شود مي انجام كاراين  وقت، در جويي صرفه براي اوقات از بعضي اما
  .خواهد شد خطا درصد10 معادل 19كاليبراسيون نوار در
 دما تاثير تحت ،)gpm 1(مترمكعب بر ساعت  0.2 مقادير در جريان ميزان نمايشگر كه داشت نظر در بايد
گراد درجه سانتي 21 يادرجه فارنهايت  70 دماي براي جريان ميزان نمايشگرهاي از بسياري. دارد قرار

 جريان، ميزان نمايشگرهاي. گذارد مي تاثير ثبت مقدار بر دما اثر در ويسكوزيته تغييرات و اند، شده كاليبره
اين . دنده نشان حداقل يها جرياننقاط  در را درستي مقادير تا شوند مي مجهزنشانگر  يك بوسيله معموال
 زمان يك. شوند مي آورده پايين آب باالي دماهاي براي و شده برده باال آب پايين دماهاي برايها  نشانگر
گالن  0.25 وگالون 0.5 يها جريان كاليبراسيون براي مناسبيگيري  اندازه وسايل استوانه يك و سنج

 مورد استاندارد آزمايش يك خالل در جريان واقعي ميزان بررسي براي توان مي را زير يها فرمول هستند؛
  :قرار داد  استفاده

RT = V  

  :فرمولاين  در كه
R: دقيقه بر گالن حسب بر جريان ميزان  

                                                      
19 Calibration strip 
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T: دقيقه حسب بر جريان زمان مدت  
V: گالن حسب بر آزمايش مخزن حجم  

  :شود پر گالني1 كاليبراسيون استوانه يك تا كشد مي طوله دقيق 4 :مثال

R = V / T = 0.25 gpm  
  چندجتي هايفلومتر

 استاين  تفاوت تنها در اين حالت. شود مي استفاده چندجتي هايفلومتر براي نيز مشابهي يها شيوه
فلومتر  آنكه از پس. برد بكار توان مين را آزمايش خاص يها شمارنده و نيستند چرخشيها  ثبات كه

 .شود مي قرائتفلومتر  و گرديده قطع جريان شد، خارج آن در محبوس هواي و پر آب با كامل بطور
 كه ميهنگا جريان. شود  پر كاليبراسيون مخزنكرد تا  باز را مي توان آزمايش ميز تخليه شير سپس

 روي از خاص، جريان يك درفلومتر  دقت. گردد مي قطع ،دهد نمايش را مدنظر مقدارفلومتر 
  .شود مي خوانده شده كاليبره مخزن بندي درجه

  فلومتر چند آزمايش

 يك براي آزمايش اگر كهاين استثناء به است،فلومتر  يك كردن آزمايش مشابه ،فلومتر چند آزمايش
 يها كميت كردن مشخص براي آزمايش از آمده بدست اعداد از توان مين رود، بكار مهم فاكتور

 مخزن به آزمايش آب مقدار .است متفاوت بقيه با فلومتر هر دقت بدليل اينكه كرد، استفاده آزمايش
 مخزن به نظر مورد آب مقدار كه دهد نشان مخزن روي بندي درجه كه وقتي و شود مي تخليه
 در .گردد مي تعيين ثبات خواندن بافلومتر  هر دقت .دشو مي متوقف جريان است، شده منتقل

 كميت دو فقط شدند، داده شرح )mm 15( اينچ 8/5فلومتر  يك آزمايش براي كه ييها آزمايش
 ماكزيمم جريان براي )مكعب فوت 10( مترمكعب 0.5 يا گالن 100 ،قرار گرفتند استفادهمورد 

 .آزمايش حداقل و متوسط يها جريان براي )مكعب فوت1( مترمكعب 0.05 يا gal 10 و و آزمايش
 مكعب فوت 1 يا گالون 10 مقدار ،)mm 15( اينچ 8/5فلومتر  در آزمايش عقربه كامل چرخش يك
 جريان در بنابراين، .شد خواهد تقسيم مساوي قسمت 10 به آزمايش دايره و كرد، خواهد ثبت را

 دايره از زيربخش هر ،دهد مي انجام را كامل چرخش 10 آزمايش عقربه كه وقتي آزمايش بيشينه
 آن مقدار كه حداقل و متوسط آزمايش يها جريان در .خواهد داد نشان را تغيير درصد يك شمارنده،
10 gal زيربخش هر و دهد مي انجام كامل چرخش يك تنها آزمايش عقربه است، مكعب فوت 1 يا 
  .خواهد بود تغيير درصد10 نشانگر
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 براي موردنظر دقيق مقدار و كنيم مي آزمايش گروههايي در را )mm 15( اينچ 8/5 هايفلومتر وقتي
 آب مقدار به آزمايش شمارشگر يها زيربخش بين خطاي درصد شود، مي تخليه مخزن به آزمايش

 فوت 10 يا گالون 100 جريان براي خطا درصد 1 يعني دارد، بستگي آزمايش در استفاده مورد
 گردد مشخص بايد بعالوه .مكعب فوت 1 يا گالون 10 جريان براي براي خطا درصد 10 و مكعب

 مقدار در )mm 15( اينچ 8/5 هايفلومتر گروهي آزمايش در اگر .است كند يا سريعفلومتر  كه
 را )gal 1( اضافه درجه يك بعالوه كامل دور 10فلومتر  يك آزمايش عقربه اگر گالون، 100 جريان
 كه شود مي بيان و است كرده ثبت gal 100 انتقال رابراي gal 101 مقدارفلومتر  باشد، پيموده
 اگر مشابه بطور .است سريع درصد1فلومتر  يا است كرده ثبت را صحيح مقدار درصد101فلومتر 
اين فلومتر  بدهد، انجام را اضافه درجه 8 همراه به كامل چرخش 9 ديگرفلومتر  يك آزمايش عقربه

 مقدار از درصد98اين فلومتر  بنابراين است كرده ثبت را گالن 98 تنها يافته انتقال گالن 100 از
  .است كند درصد 2 عبارتي به و كرده ثبت را صحيح
 دايره از زيربخش هر شود، مي استفاده چندگانه آزمايش براي مكعب فوت 1 يا گالون 10 كه وقتي

 چرخش يك 0.9 آزمايش عقربه كه دهد نشان ثبات اگر و خطاست، درصد 10 نشانگر شمارنده
 عقربه يك ازفلومتر  اگر .است كرده ثبت را درصد 90 تنهااين فلومتر  است، كرده حركت كامل

 درونها  درجه بين كه است الزم نياز صورت در نكند، استفاده خاص يها ثبات يا آزمايش 20مركزي
  .يابيم دست تري دقيق يجانت به تا كنيم يابي

 اهميت از آزمايش زمان مدت اغلب آب، زياد مقادير و كم يها جريان در هافلومتر آزمايش در اگرچه
 .دهد مي كاهش واحد يك به را زمان فاكتور چندگانه آزمايشاما انجام  است، برخوردار زيلدي
 تا كرد نصب آزمايش ميز روي بر را اتوماتيك و ارزان نسبتا 21جريان قطع شيرهاي توان مي بعالوه،
 يك شامل ساختاراين  .باشد الزم ميزان به آب رسيدن رصدمت كه نباشد نفر يك به احتياج ديگر
 سيم و مخزن هر براي پايين ولتاژ با الكترود يك مبدل، با رله يك صافي، همراه به الكترونيكي شير

 آزمايش در نظر مورد سطح به مخزن درون آب كه وقتي .باشد مي الزم، كليدهاي وها  كشي
 از جريان و شود مي برقرار اتصال رسيد، )دارد قرار پايين ولتاژ الكترود زيرين سطح كهاي  نقطه(

 سيم مدار برق قطع باعث امراين  .شود باز رله يها اتصال كه گردد  مي باعث و كرده عبور رله درون
 از همچنين .گردد مي آب جريان قطع و شير شدن بسته موجب و شده الكتريكي شير پيچي

  .شود مي استفاده مانيتورينگ، وسايل ديگر و خطر زنگ به عنوان مواردي در پايين ولتاژ الكترودهاي

                                                      
20  Center sweep 
21 Cut off 
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 مناسب شرايط شود، مي انجام چندجتي، هايفلومتر روي برفلومتر  چندگانه يها آزمايش كه وقتي
  : شود جاداي  بايد زير

  22نوسان بدون و ثابت جريان يك ‐
 تا 3 بين طولي داراي و بودهفلومتر  با يكسان داخلي قطر داراي كه هافلومتر بين واسط اتصاالت ‐

  .باشد قطرشان برابر 5

  ميداني آزمايش .5- 7

 چند هر. گيرند مين قرار آزمايش تحت هستند مصرف ثبت حال در كه زماني تا اغلب بزرگ، هايفلومتر
شركتهاي آب و  به سرمايه بازگشت از زيادي مبلغ اما قرار گرفته استفادهمورد  هااين فلومتر از اندكي تعداد

 60 تا 40، اندازه نظر از هافلومتر بزرگتر درصد 10 عموما. شود مي انجام هافلومتر همين توسط ،فاضالب
  .كنند مي ثبت را سيستم مصرف درصد
 كه شوند نگهداري طوري نبايد چرا اند، مهم بسيار آب سيستم مالي سالمت براي بزرگتر هايفلومتر اگر

 از تر سخت هااين فلومتر انداختن كار به و تعمير كه استاين  جواب باشند؟ داشته را كارايي حداكثر
 تعمير در و بوده پيچيده گاهي آنها كردن سرهم و است گرانتر آنها يدكي قطعات است، كوچك هايفلومتر

  .داريم آگاهتري و ماهرتر افراد به احتياج كوچكتر هايفلومتر تعمير به نسبت هااين فلومتر
 خالل در. افتد مي تاخير به آبرساني براي كشي لوله لزوم يا هافلومتر نصب در زياد ازدحام بعلت تعمير

آزمايش  سازماندهي يا و ندارد وجود مشتري آب تامين براي فرعي كشي لوله هيچ ،فلومتر دقت آزمايش
 نگاه تا شود مي باعث كه باشد، ناايمن و محدود است ممكنفلومتر  يك حول كار فضاي بعالوه. دشوار است

  .گردد معطوف كننده آزمايش افراد نظارت قدرت و توانايي به سيستم مديريت
 بطور و زمانبندي يك طبق بايد  آنها عملكرد شرايط بزرگتر، هاياين فلومتر اهميت ه دليلب حالاين  با

 را هااين فلومتر كننده آزمايش افراد كه استاين  جايگزين راهكار يك. گيرد قرار بازبيني مورد سيستماتيك
  .كنند آزمايش محل، در

                                                      
22 Nonpulsating 
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  ميداني يها آزمايش كار مبناي .1- 5- 7

، ديگر روش. استميداني  آزمايش از استفاده بزرگتر، هايفلومتر مناسب عملكرد از اطمينان براي راه يك
 مزاياي. اند شده جاداي  منظوراين  به كه مي باشد آبرساني سيستم خاص تاسيسات در هافلومتر آزمايش

 استفاده موارد از بعضي در و دارد وجود آبرساني سيستم خاص تاسيسات در هافلومتر آزمايش براي مشخصي
 در جويي صرفه لحاظ بهميداني  آزمايش مواقع، از بسياري در اما. به نظر مي رسد تر قالنهاع روشاين  از

  .است تر اقتصادي منابع، و وقت
 را امراين  بگذارد،فلومتر  دقت روي بر مشخصي تاثير تواند فلومتر مي يك نصب در كشي لوله فني، نظر از

  .دريافتميداني فلومتر  آزمايش بوسيله توان مي
 و مناسب 23جداسازي شيرهاي. استشده  مشخصفلومتر  صحيح نصب طريقه دستورالعمل،در اين 

 دست پايين در لوله قطر برابر 3 حداقل وفلومتر  جلوي در لوله قطر برابر 5 حداقل طول به مستقيم يها لوله
  .تشكيل مي دهدرا  مهندسي كارايي و دقت به دستيابي براي الزم شرايط حداقل آزمايش، راهه سه
 يها مجموعه و اجزا كه استفلومتر، اين  از خاصي انواع مناسب كارايي حفظ براي پذيرش مورد روش يك
 يك درگيري  اندازه و ثبت عمل اگر. كنيم جايگزين سيستم دربرگشت دوباره فلومتر،  زمان ات را كننده عمل

 وجود جداگانه يها مجموعه اگر.نداريم دقت آزمايش به احتياج نصب از پس شود، مي انجام واحد مجموعه
 يها مجموعه دقت آزمايش بدون. شود انجام دقت سنجش براي نهاييميداني  آزمايش يكبايد   دارد،

  .زياد خواهد شدفلومتر  ثبت توسط دقت كاهش بالقوه امكان جداگانه،
 از بخشي بايد  ،آنهاميداني  آزمايش برنامه ،كنند مي توليد بزرگ هايفلومتر كهاي  سرمايه بازگشت بخاطر
 يها برنامه يها هزينه و اوليه هزينه سرمايه، بازگشت افزايش. باشد آبرساني سيستم يك حفاظتي عمليات
اين  كه است هدش مشاهده، هاي صورت گرفته با بررسي. جبران خواهد كرد را هافلومتر آزمايش مداوم

  .دهد مي رخاي  مالحظه قابل بطور و سريع بسيار سرمايه بازگشت

  شوند؟ رعايت بايدميداني  آزمايش در مواردي چه .2- 5- 7

 افراد تا باشد داشته امني و كافي فضاي بايد  چاله. است فاكتور چند نيازمندميداني فلومتر  برنامه يك اجراي
 افراد همه و شود رعايت بايدتندرستي  يريتدم و كاري امنيت لوازم همچنين. كنند حركت آن درون بتوانند
 در كشي لوله تاسيسات. باشند آشنا استفاده مورد يها دستورالعمل با كامالبايد  آزمايش، برنامه در موجود

                                                      
23 Isolation valve 
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 موقت يا  ميدائ فرعي كشي لولهو  كنند زولهاي  مناسبي بطور رافلومتر  كه باشند طوري بايدفلومتر  اطراف
  .انجام پذيرد آبرساني انتهايي كننده مصرف به همچنان انجام شود كه حالي در

 بتواند بايد دست پايين جريان قطع شير. به شمار مي رود كردن تست نيازهاي پيش از يكي جداسازي
از  آزمايش ،دچار نشت شود بسته حالت در و نكند عمل كامل بطور شير اگر. جريان را بطور كامل قطع كند

  .دقت كافي برخوردار نخواهد شد
 گرفته بكارها  آزمايش اجراي براي كه دانست افرادي را مي توان آموزشدر نهايت مهمترين مساله 

 مشخصي فنون وها  دستورالعمل. قرار مي گيرد اختيارشان در آزمايش براي مناسب تجهيزات و شوند مي
 زيادي حجم تخليه عواقب بايد .شوند دنبال دقيقاً بايد آزمايش، تجهيزات از استفاده هنگام در كه دارد وجود

 تجهيزات از نادرست استفاده ده و همواره به اين نكته توجه داشت كهش گرفته نظر در ، زياد دبي با آب از
  .برساند آسيب اپراتور خود يا وفلومتر  اطراف نواحي به تواند مي

 بدقت و شده شناختهبخوبي  بايد  ها دقت تعيينو  جريان مناسب مقادير انتخاب ،ها آزمايش اجراي فنون
   .دست يافت قبولي قابل نتايجبتوان  به  تا شوند دنبال

  آزمايش تجهيزات انواع .3- 5- 7

 تا كرد آزمايش محل در مختلفي طرق به توان مي را 1 in (mm 25) تا هايفلومتر مسكوني، هايفلومتر
 آزمايش براي توان مين را هااين فلومتر دقت تعيين يها روش و آزمايش تجهيزات. دگرد مشخص آنها دقت

 محدوده بتواند كه دارند آزمايش ويژه تجهيزات به احتياج بزرگتر هايفلومتر. بكاربرد بزرگتر هايفلومتر
 را آزمايش ابزارهاي. كند جاداي  را دقيقي و قبول قابل اطالعات و گرفته بر در را جريان مقادير از وسيعي

 هايفلومتر براي تجهيزات. نمود اريخريد ،شركت آب و فاضالب يا مرتبط  توليديشركت هاي  از توان مي
 يا كاميون يك روي يا شده نصب تريلي روي بر كه - حمل قابل آزمايش يها بسته بصورت بزرگتر

 همگي آزمايش ابزارهاياين  شكل، و عملكرد شيوه از نظر صرف. موجودند، شوند مي سوار 24كاميونت
 مركب توربيني، هايفلومتر ي صورت پذيرد، دقيق هاي آزمايش و براي اينكه هستنداي  ويژه قطعات داراي

  .مورد نياز خواهد بوداي  پروانه و
 3 گاهي يا و 2 حداقل بايد ، گيرد مي بر در را جريان از وسيعي گستره، آزمايش دستگاه يك از آنجا كه

 ميزان تا باشد داشته وجودفلومتر  هر دست پايين در جريان قطع شير يكو  متغير يها ظرفيت بافلومتر 
 فشار و لوله خط فشارگيري  اندازه براي فشار گيج يك وجود .شود كنترل مختلف يها آزمايش براي جريان

                                                      
24 Van 
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 داشته را شدنريست  قابليت كه ثبات يك وجوددر برخي موارد . است الزم آزمايش، دستگاه در باقيمانده
 شده تعبيه آزمايش انجام زمان كاهش براي كه جرياني يها توليدكننده همچنين در اختيار داشتن و باشد
  .رسد ضروري به نظر مي اند،

 يها شلنگ تست شود، نيازمند است قرار كه يفلومتر آزمايش اتصاالت به آزمايش تجهيزات اتصال براي
 حد تا و داشته مناسبي شرايط بايدها  شلنگ فشاري، و هيدروليكي نيروهاي بخاطر. هستيم پذير انعطاف
 دستگاه كه است الزم بزرگتر، آزمايش دستگاههاي براي. گيرند قرارفلومتر  دو بين مستقيم بصورت امكان

 هنگام در آزمايش دستگاه حركت از تا گردد مهاربندي نگهدارنده وسيله يا نقليه وسيله يك با خود آزمايش
  .به عمل آيد جلوگيري جريان قطع

  بايد  ،قرار نمي گيرند استفاده مورد كه ميهنگا ،روند مي بكار آزمايش دستگاه در كه اصلي هايفلومتر
الزم است به منظور حصول اطمينان از دقت اندازه گيري،  همچنين. شوند حمل دقت به و شده محافظت

  .كرد كاليبره چندگاهي از هر را هافلومتر اين

  آزمايش شيوه .4- 5- 7

 مورد ،و يا اندازه خاصي از فلومتر مدل هر براي دقتي منحني نوع چه كه بدانيم است الزم آزمايش از قبل
 يساختار. آورد بدستفلومتر  توليدكنندگان راهنماهاي از توان مي را اطالعاتاين . گيرد مي قرار آزمايش

 تا شود ذكر آن در ،قرار مي گيرد آزمايش مقدار مورد آن درفلومتر  هر كه دبي  ميزان كه كرد جاداي  بايد
 3-7 جدول اطالعات كارخانه، عاتالاط وجود عدم صورت در. مهيا گردد بدرستيفلومتر  عملكرد شرايط
  .كند مي كفايت
 آزمايش براي را زياد و متوسط كم، جريان مقدار 3 دستورالعمل،در اين  مثبت، جايي جابه هايفلومتر براي
اين  از بايد هم ،اي پروانه و توربيني هايفلومتر براي. در نظر گرفته شده است  فلومتر برندهاي تمام

 الزم تركيبي هايفلومتر براي. كرد استفادهفلومتر  توليدكننده كارخانه يها دستورالعمل از هم و دستورالعمل
در واقع  مي توان  كه دهد مي رخ بالعكس يا فرعي به اصليفلومتر  از 25جريان انتقال كجا بدانيم كه است
 يها منحني اطالعات، گونه اين كسب برايالزم به ذكر است  كه . كرد بررسي اخص بطور  را قضيهاين 
 متفاوتي يها جريان ميزان داراي مركب، هايفلومتر مختلف برندهاي(. دارند در اولويت قرار سازندگان دقت
  .)است دستورالعملاين  فراتر از مطالب كه هستند جريان انتقال بروز براي

                                                      
25 Cross over 
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 آزمايش دادن انجام براي را مفصلي يها دستورالعمل بزرگ، هايرفلومت آزمايش تجهيزات يها توليدكننده
  . اند كردهتدوين  دقت، سنجش

  آزمايش براي الزم مالحظات .5- 5- 7

فلومتر . كنند مي مقايسه ديگري شده كاليبرهفلومتر  با رافلومتر  دقتفلومتر،  يكهنگام آزمايش ميداني 
 درصد 100 دقت داراي خود جريان محدوده تمام در و دارد را مخصوص به خود يها ويژگي شده كاليبره
 از غير به. گردد تصحيح كارايي نمودار شدن با همسطح تا الكترونيكي بصورت كهاين مگر نيست،
 2 تا 1 از بيشتر يتفاوت نبايد -است درصد 95 حدود قبول قابل دقت كه جايي – كم بسيار يها جريان
  .باشد داشته وجود هافلومتر بين درصد
 تجربه. كنيم مي حركت زياد يها جريان سمت به كم يها جريان از كه است صورت بدين آزمايش شيوه
 در تا پذيرد مي صورت كم يها جريان در بيشتر آن، دقت كاهش يافلومتر  يك سايش كه است داده نشان
 بقيه در عموما باشد، داشته دقيقي كارايي اش، ظرفيت اول درصد 25 درفلومتر  يك اگر. زياد يها جريان

  .است صادق بزرگ هايفلومتر مورد در خصوصاً امراين . بود خواهد دقيق نيز خود آزمايش محدوده
 ،استفاده شده در طول مدت زمان آزمايش عبوري آب با كه استاين  داشت نظر مد بايد كه ديگري نكته
 را دسترس در آب فشار تواند مي ،)دقيقه بر گالن 1000 مثل( بزرگ و ناگهاني جريان يك كرد؟ بايد چه

 قادر همچنين جرياناين . كند منتقل مشتري انشعاب به را لوله خط در موجود يها نخاله و داده كاهش
 نشود تخليه كامل بطور آب كه صورتي در و كم كرده آزمايش، نقطه اطراف در را سيستم آبرساني كه است

 تا گيرد صورت الزم مالحظات بايد در فصول سرد سال نيز .را  ايجاد خواهد كرد اي مالحظه قابل خسارات
  .به عمل آيد جلوگيري رو پياده يا خيابان سطح روي بر آب بستن يخ از

 در را كامل چرخش يك حداقل بايد نيز دوار عقربه و طول بكشد دقيقه يك از كمتر نبايد آزمايشي هيچ
 هرگز آزمايش دستگاه در فشار شود مي انجام باال، جريان آزمايش يك كه وقتي. بدهد انجام آزمايش طول
 240) از بيشتر استاتيكي فشار در نبايد ، بيشتر منياي  براي همچنين. گردد كمتر 20 psi (kPa 140) از نبايد

kPa)   80 psi باشد گرفته صورت آزمايش دستگاه محافظت براي الزم يها احتياط كهاين مگر رود بكار.  
 شده ثبت ميزان است، الزم كارايي بررسي براي مختلف، يها جريان از آمده بدست يها دقت مفصل ثبت
 آزمايش براي كه آبي آزمايش بخاطر مشتري تا شوند برداشت آزمايش، از بعد و قبل بايدفلومتر  يك

  .نگردد اضافي هزينه متحمل شده مصرف
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 تعمير از قبل دهي، سرويس زمان درفلومتر  يك دقتي بي كه كند مشخص بايد محلي اداره آب و فاضالب
 اساس بر فايده -هزينه مالحظه يكانجام  .نمود تعديل توان مي چگونه را دهي سرويس از شدن خارج و

فلومتر  نوع و اندازه بايد همچنين مالحظات. استضروري  محلي، آب سيستم براي مهم فاكتورهاي
  .است دهنآيميداني  يها آزمايش برايفلومتر  اتصاالت بروزرساني، ديگر فاكتور. باشد برداشته در را جايگزين

  



 

 

  

  
 پيوستها

تواند مفيد باشد  مطالب پيوستهاي آتي مي  
نقشي در ساختار كلي راهنما اگرچه اين مطالب 

  .توان از مطالعه آنها صرفنظر كرد ندارند و مي

 پيوستها
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  .1 پيوست

  محاسبات طراحي انشعاب در كشور آمريكا

 مشـتري  نيـاز  مـورد  آب بـودن  كـافي  از تـا  گيـرد  صورت دقيقي مالحظات بايدانشعاب  خط يك نصب در
 تجربـه  اساس بر غالبا جديد، تاسيسات ساختن و جديد يها انشعابگيري جريان اندازه. شود حاصل اطمينان
 نيـز  ديگري مهم فاكتورهاي اما دارد، آب عرضه كفايت در بسزايي نقش تجربه كه چند هر. گيرد مي صورت

 ميزان كه كنند جاداي  را تغييراتي مصرف پيك با كه داشت جانبي تاسيسات توان مي. گيرند قرار نظر مد بايد
 در آن نصب مناسب يها اندازه و شود گرفته نظر در تنهايي به بايد انشعابي هر. گردد مينأت بيشتري جريان
  .است غيرممكن و گران معموال تغييرات جاداي  بكار، شروع پس زيرا. داين بوجود كار ابتداي

  شده يريگ اندازه انتقال خطوط براي الزم فاكتورهاي

  :اند لوله خطگيري جريان اندازه براي اصلي فاكتورهاي ذيل، موارد
  انتظار مورد مصرف و آب تقاضاي ميزان ‐
محل اتصال به  در نيز دهاين در و باشد داشته وجودبايد مي اكنون هم كه آبي فشار و حجم ‐

 .شوند گرفته نظر در بايد نيز ندهيآ براي شده طراحي انشعابات همچنين. انشعابات وجود دارد

 از ارتفاعي هد عنوانه ب و است ساختمان و لوله و خط بين ارتفاع تفاوت به وابسته كه فشار، افت ‐
 .شود مي ياد آن

 .شود مي كشيده زمين سطح تا خيابان در اصلي لوله خط از كه انشعابي در آب جريان اصطكاك ‐

 .شود مي كشيده ساختمان تا زمين سطح از كه انشعابي در آب جريان اصطكاك ‐

 .شيرها و هافلومتر در فشار افت ‐

 .ساختمان درون آب جريان اصطكاك و فشار افت ‐

 مورد نياز به ازاي افزايش ارتفاع ساختمان هدافزايش : 1جدول

Elevation to 
Building, ft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Head, psi 0.433 0.866 1.299 1.732 2.165 2.598 3.031 3.464 3.897 4.33 4.763 5.196 
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13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  

5.629 6.062 6.495 6.928 7.361 7.794 8.227 8.66 9.093 9.526 9.959 10.392 10.825 

  
 بعالوه. دارند مسئوليت مشتريان براي مناسب فشار با و كافي اندازه به آب عرضه قبال در آبرساني متوليان
 طوري معموالها  لوله خط. شود لحاظ درستي به بايد انتظار مورد مصرف كنوني، و اوليه تقاضاي تامين براي

 تواند مي آب مصرف افزايشاين . دهند قرار پوشش تحت را مسكوني جديد مناطق تا يابند مي گسترش
 ساختمان يك به آب انشعاب بنابراين،. گردد آن تر پايين فشار و دسترس قابل در آب ميزان كاهش باعث
  .كند مقابله تاميني، آب انتظار مورد تغييرات با شرايطي چنين در بتواند تا باشد بزرگ حدي تابايد مي
 كه است مشخص كند هدايت ساختمان درونه ب را آب بتواند كه باشد حدي تا بايد مي لوله خط در فشار
 بدرون آب هدايت براي بيشتري فشار باشد داشته قرار زيادي ارتفاع در لوله خط به نسبت انشعاب اگر
 ارتفاعاين . گردد مي عمودي لوله يك در 10m ميزان به آب صعود باعث 1bar فشار. است الزم اختمانس
 فشار تا كرد كم لوله در موجود فشار از بايد مي را كل هيدروليكي هد و شود مي ناميده ارتفاعي هد آب ودعص
 موجود فشار گيرد، قرار لوله خط از تر پايين مسكوني واحد كه ميهنگا. ديآ  بدست ساختمان در موجود آب

 لوله فشار به 1bar ارتفاع، 10m هر ازاي به( گردد مي افزوده لوله فشار به ارتفاعي هد و يابد مي افزايش
 خط زمانيكه خصوصا كند، تغيير است ممكن انشعابي هر در زمين تا لوله خط بين فاصله. )گردد مي افزوده
  .دارند دهي سرويس به احتياج خيابان طرف دو هر و دارد قرار خيابان طرف يك در لوله

 گرفته نظر در بايد ساختمان تا زمين سطح از انشعاب لوله در آب جريان به مربوط اصطكاك افت همچنين
 نوساني پيستون و ديسكيفلومتر  نوع دو هر. است شده داده نشان 2 جدول در لولهانواع  بين تفاوت. شود
 همچنينفلومتر  نوع دواين . شوند توليد استاندارد در موجود ساختاري الزمات و مشخص مواد اساس بر بايد

 صورت افت بوسيله ،3 جدول در شده داده نشان ميانگين فشارهاي افت. هستند زيادي فشار افت داراي
 داراي جدولاين . اند شده محاسبهآب  6.8m فشار و بيشينه جريان تحت لوله مختلف يها اندازه در گرفته
 .رود بكار مختلف يها اندازه درفلومتر  نوع دو هر براي جريان تخمين در تواند مي و استاي  گسترده ساختار

. كرد استفاده آنها از محاسبات در و نمود دريافتفلومتر  يها كننده توليد از توان مي را تر افت فشار دقيق
 به هافلومتر يها تفاوت بررسي هستند جزئي يها تفاوت داراي كوچك يها اندازه در هافلومتر كهاين بخاطر
  .است اهميت كم و سخت كاري دقيق، طور

 داخل در آنها اتصاالت وها  لوله اندازه كنترل براي مسئوليتي آبرساني متوليان عمومي، قانون يك بعنوان
 بر و گرفت نظر در را مشتري ساختمان درون فشار افت معقولي مقدار بايد مي پس. دنندار مشتري ساختمان
  . گردد تامين كننده مصرف براي كافي جريان كه نمود ريزي طرح طوري آن اساس
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  اصطكاكي افت اطالعات

 0.5 ،ريان عبوري از خالل لوله كشي مسيج براي فشار افت .به روش محاسباتي تهيه شده است 2جدول
 20(اينچ  4/3 لوله از بيشتر )برابر 5 حدود gpm 10مترمكعب معادل  2.3 جريان يك براي( ،)13mm(اينچ 
mm (لوله از استفادهاينچ چندان قابل توجه نيست،  4/3نيم اينچ با  لوله قيمت تفاوت از آنجا كه. است 

   .شود مين توصيه) 13mm(اينچ  0.5 انشعاب
 هر براي مربع چاين بر پوند حسب بر شده داده نشان اطالعات ،شود مي مشاهده 2 جدولهمانگونه كه در 

  .كند محاسبه افت را براي هر ميزان طول دلخواه لوله به سادگي امكانپذير مينحوه بيان اين . است لوله متر
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 )psi/ft( دهي سرويس خطوط براي شده محاسبه اصطكاكي افت مقايسه :2 جدول

 3/4 in. 1 in. 1 1/4 in. 

Flow 
Rate 
gpm 

Copper 
Tube 

Plastic 
Iron Pipe 

ID 

Plastic 
Copper 

Tube OD 
Copper 

Tube 

Plastic 
Iron Pipe 

ID 

Plastic 
Copper 

Tube OD 
Copper 

Tube 

Plastic 
Iron Pipe 

ID 

1 0.003 0.002 0.005   

2 0.008 0.005 0.013   

3 0.016 0.010 0.026   

4 0.025 0.015 0.041   

5 0.037 0.024 0.065 0.009 0.007 0.022   

6 0.048 0.031 0.081 0.011 0.008 0.029   

7 0.063 0.041 0.108 0.018 0.011 0.038   

8 0.075 0.049 0.128 0.021 0.013 0.045   

9 0.095 0.062 0.160 0.026 0.017 0.057   

10 0.121 0.078 0.203 0.035 0.021 0.072   

11 0.166 0.108 0.274 0.057 0.040 0.104   

12 0.192 0.128 0.317 0.069 0.048 0.126   

13 0.206 0.134 0.338 0.071 0.050 0.130   

14 0.228 0.149 0.377 0.086 0.059 0.156   

15 0.263 0.169 0.428 0.107 0.076 0.200   

20 0.433 0.286 0.734 0.120 0.085 0.225 0.042 0.03 

25 0.656 0.429 1.118 0.226 0.136 0.343 0.059 0.046 

30 0.920 0.599 0.242 0.188 0.450 0.083 0.06 

35  0.809 0.370 0.254 0.611 0.108 0.076 

40   0.411 0.317 0.763 0.135 0.091 

45   0.517 0.397 0.924 0.156 0.109 

50   0.623 0.482 1.100 0.2 0.131 

55   0.749 0.583 0.234 0.161 

60     0.892 0.685 0.278 0.185 

   gpm × 0.226 = m3/hr, in × 25.4 = mm, psi/ft × 22.62 = kPa/m :متريك تبديل
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 ) psi( انشعاب اجزاي براي شده محاسبه فشار افت :3 جدول

 
Corporation 

Stop Crub Stop Globe Valve 
Gate or Ball 

Valve Meter 

Flow Rate  3/4* 1+  3/4++ 1$  3/4 1#  3/4** 1++  5/8  3/4 1 

gpm in. in. in. in. in. 

1 0.015 0.004 0.011 0.003 0.060 0.017      

2 0.05 0.014 0.034 0.008 0.195 0.058 0.001     

3 0.103 0.029 0.071 0.017 0.301 0.09 0.002     

4 0.17 0.03 0.117 0.028 0.664 0.2 0.003  0.39   

5 0.246 0.07 0.17 0.04 0.962 0.29 0.005 0.002 0.62   

6 0.34 0.11 0.234 0.05 1.33 0.43 0.007 0.002 0.89 0.39  

7 0.457 0.14 0.315 0.07 1.79 0.57 0.009 0.004 1.22 0.53  

8 0.557 0.17 0.384 0.08 2.18 0.71 0.011 0.004 1.60 0.71 0.25  

9 0.703 0.22 0.485 0.1 2.75 0.85 0.013 0.005 2.02 0.89 0.32 

10 0.879 0.23 0.606 0.13 3.44 1.0 0.016 0.007 2.50 1.10 0.39 

11 1.2 0.28 0.72 0.15 4.08 1.2 0.020 0.009 3.00 1.35 0.48 

12 1.31 0.32 0.83 0.18 4.72 1.4 0.024 0.011 3.60 1.60 0.57 

13 1.4 0.37 0.94 0.21 5.36 1.6 0.028 0.013 4.20 1.88 0.67 

14 1.54 0.42 1.05 0.24  6.00 1.8 0.032 0.015 4.90 2.18 0.77 

15 1.7 0.47 1.17 0.27 6.64 2.0 0.036 0.017 5.60 2.50 0.89 

16 2.11 0.53 1.31 0.3 7.46 2.3 0.040 0.019 6.40 2.85 1.02 

17 2.25 0.59 1.45 0.34 8.28 2.6 0.044 0.021 7.20 3.22 1.16 

18 2.36 0.65 1.60 0.38 9.10 2.9 0.049 0.023 8.10 3.60 1.30 

19 2.54 0.72 1.75 0.42 9.93 3.2 0.054 0.025 9.00 4.00 1.45 

20 2.75 0.80 1.90 0.46 10.76 3.5 0.059 0.028 10.00 4.45 1.60 

25  1.2  0.67  5.1  0.047  7.10 2.50 

30  1.6  0.92  7.0  0.062  10.00 3.60 

35  2.1  1.2  9.0  0.077   4.80 

40  2.7  1.5  11.6  0.086   6.40 

45  3.3  1.9  14.6  0.093   8.10 

50   4.0   2.3   17.6   0.130     10.00 

  

  ساده انشعاب يك نصب محاسبات

 ما مثال براي. باشند دسترس در بايد ضروري موارد تمام شود، مي انجام انشعاب يك محاسبات كه وقتي
 سطح زير در 5 ft (m 1.5) آب تامين اصلي لوله كنيد فرض. گرفت خواهيم نظر در فرضي انشعاب يك
فلومتر  تا زمين سطح از و است 43 ft (m 13.1) برابر زمين سطح تا اصلي لوله از انشعاب طول. است زمين
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(26.8 m) 88 ft 21  ساختمان ارتفاع و گردد نصب طبقه دو ساختمان يك زيرين طبقه در بايدفلومتر . است 

ft )m 6.4( برابر انشعاب محل در لوله خط آب فشار. است زمين سطح از االترب (435 kPa) 63 psi و است 
 خانگي مصرف براي نياز مورد جريان ميزان و ،30 psi (kPa 210) خانگي مصرف براي نياز مورد آب فشار

 مصرف تاسيسات تعداد و ساكنين تعداد حسب بر جريان ميزان. بگيريد نظر در) gpm 15(متر مكعب  3.4 را
 مشاهده نصبي يها لوله از تئوري تخليه براي را 7-4 جدول(. كرد خواهد تغيير ساختمان درون آب كننده
 يها لوله در فشار اگر. است تئوري تخليه از كمتر غيره و قالب سطح زبري، به بسته واقعي تخليه )كنيد
 اضافي نيروي از تا گردد نصب شكن فشار شير يك بايد باشد ،80 psi (kPa 550) از باالتر ساختمان درون
  .شود جلوگيري شود مي توليدها  لوله درون آب جريان اثر در كه

 سطح از باالتر 2.1 ft (m 6.4)فلومتر  و است زمين سطح زير در 5 ft (m 1.5) آب تامين اصلي لوله چونكه
 را 25 ft (m 7.6) معادل كلي هد 1-3 جدول. است 26 ft (m 7.9)فلومتر  محل در كل هد است، زمين
كيلوپاسكال  77.6 برابر كه، آورد بدست 0.433×  26 ضرب بوسيله توان مي را كل هد اما دهد، مي نشان

)11.26 psi (شود مي .)نياز مورد برداري بهره فشار به بايد مي مقداراين  )كنيد مشاهده را جدول زيرنويس 
 برداريبهره فشار تا، گردد افزوده است) psi 30(كيلوپاسكال  210 برابر كه ساختمان يها لوله و شيرها در

 و گرفت خواهيم نظر در را) mm 20(اينچ  4/3 انشعاب يك ادامه در. ديآ  بدست اصلي لوله خط در نياز مورد
) psi 1.7(كيلوپاسكال  11.7 برابر فشار افت 7-3 جدول از استفاده با(. داد خواهيم انجام را آنها محاسبات

  زمين سطح تا اصلي خط از گذاري لوله طول جمع طريق از كل اصطكاكي افت. )بود خواهد
 (43 ft (13.1 m))، فلومتر  تا زمين سطح از لوله طول و(88 ft (26.8 m)) 131 برابر كه ft (39.9 m) 

 از فوت هر براي اصطكاكي افت كه دهد مي نشان 2-3 جدول. گردد مي محاسبه زير صورت به گردد، مي
 برابر) gpm 15(مترمكعب بر ساعت  3.4 بزرگي به جرياني در و) mm 20(اينچ  4/3 مسي گذاري لوله يك
 ضرب 131 ft (m 39.9) لوله كل طول در را مقداراين  كه وقتي). psi 0.263(كيلوپاسكال  1.81 با است
 نياز مورد كل فشار. آمد خواهد بدست) psi 34.45(كيلوپاسكال  237.5 لوله در اصطكاكي كل افت نماييم

 دوباره بايد سيستم محاسبات،اين  اساس بر. است) psi 77.41(كيلوپاسكال  533.7 با است برابر لوله خط در
 ما آن بر عالوه و باشد مي) psi 63(كيلوپاسكال  434.4 برابر اصلي لوله در موجود فشار زيرا شود طراحي

 .ماي نگرفته نظر در نيز را شيرها وفلومتر  درون افت
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 عملكرد متفاوت فشارهاي در بهداشتي وسايل و شيرها درون از تخليه :4 جدول

      Operating Pressure 

      5 psi 30 psi 90 psi 

Type of Fixture or Faucet      Discharge gpm 

3/4 in. compression sink faucet:      

 Wide open     8.1 20 33.4 

 Half open     7.6 19 32.9 

 One-forth open    7 17.4 29.9 

1/2 in. compression sink faucet, wide open  6 14.8 24.5 

1/2-in. ground key sink faucet, wide open  9.5 23.4 36.4 

3/4-in. ground key sink faucet, wide open  13.8 31.7 51 

3/4-in. compression sink faucet, wide open  9 22.1 36 

1/2-in. self-closing compression faucet, wide 
open  2.6 6.8 11.7 

3/8-in. ground key sink faucet, wide open  6.8 16.7 27.7 

0/0-in. compression sink faucet, wide open  3.2 8.2 14.1 

1/2-in. compression sink faucet, wide open  4.8 12.3 21.3 

1/2-in. compression laundry trace faucet, open  6.3 17.3 25.3 

Compression wash basin, wide open   5 11.9 21.3 

1-in. ground key sink faucet, wide open  30.7 78.9 118.8 

1-in. compression sink faucet, wide open  12.7 39.9 64.8 

Combination compression laundry faucet:   

 Both outlets open    9.6 22.4 38.6 

 Either hot or cold, wide open   6.1 14.4 24.8 

Combination compression bath tub:    

 Bath hot and cold open, no nozzle   8 20.4 34.4 

 Both hot and cold open, with nozzle  5.9 14.3 24.8 

 Either hot or cold, open, no nozzle   4.3 11.1 19.9 

 Either hot or cold only, open, with nozzle  3.8 9.2 16.1 

Combination compression sink faucet with 
swinging nozzle:     

 Hot and cold open    4.6 12.2 21.4 

 Either hot or cold open   3.2 8.4 14.8 

Water closets:      

 Tank type     2.9 8 14.6 

  Flush valves      9.7 30 45.7 

   gpm × 0.226 = m3/hr, in × 25.4 = mm, psi/ft × 22.62 = kPa/m :متريك تبديل
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 زيرا( كرد نخواهد تغيير شده، بزرگتر انشعاب يها لوله اندازه حاليكه در حتي ارتفاعي هد دوباره، محاسبه در
 خواهد باقي )psi 11.26(كيلوپاسكال  77.6 ميزان به و )است لوله قطر از مستقل و است ثابت ارتفاعي هد
 برابر 131 ft (m 39.9) طول به )20mm( اينچ 1 مسي گذاري لوله يك درون از آب جريان اصطكاك. ماند
 3.24) با است برابر اصطكاك افت )20mm( اينچ 1 انشعاب يك درون از. 14.01 psi (kPa 96.6) با است

kPa) 0.47 psi، برابر ساختمان درون اصطكاك افت و (210 kPa) 30 psi برابر افت مجموع كه. است 
(384.3 kPa) 55.74 psi برابر آب توزيع سيستم فشار. گردد مي (434.4 kPa) 63 psi نتيجه در كه است 

(50 kPa) 7.26 psi كه دهد مي نشان 3 جدول. ماند مي باقيفلومتر  خود وفلومتر  26جريان قطع شير براي 
 برابر) 15gpm(مترمكعب بر ساعت  3.4 جريان تحت )mm 15( اينچ 8/5فلومتر  يك درون از فشار افت
 باقيمانده فشار كمتر ،)28كشويي فلكه شير يا(27كروي فلكه شير فشار افت و 5.6 psi (kpa 38.6) با است

(11.4 kPa) 1.66 psi كرد خواهد تامين را ساختمان براي كافي آب سيستماين  نتيجه در. است.  
 از اصطكاك افت و فشار افت محاسبه براي شود، طراحي بزرگ هايفلومتر براي سيستم كه ميهنگا

 متفاوت است شده داده نشان جدول در آنچه با لوله، اندازه البته. شود مي استفاده مشابهي يها تكنيك
 جريان اصطكاك و است ثابت ارتفاعي هد. است الزم جديدي مقادير جريان، يها ميزان براي و بود خواهد
 خصوصياتاي  پروانه و مركب توربيني، هايفلومتر. كند مي تغيير لوله اندازه و جريان ميزان اساس بر تنها

 يك كه وقتي. كند تغييراي  مالحظه قابل صورت به تواند مي آنها در جريان ميزان و. دارند متفاوتي جريان
 توليدكننده با فشار افت اطالعات مورد دربايد مي شود، استفاده هاييفلومتر چنين از كه است قرار سيستم
  .نمود صحبت
 چنين در. يافت خواهد افزايش تقاضا ميزان شود، مي شروع سيستم يك از برداري بهره آنكه از پس اغلب،

 كمتري فشار افت داراي كه موادي با شيرها، وها  لوله تعويض توسط را آب عرضه ميزان توان مي مواردي
 شركت آب و فاضالب توسط كه( مناسباي  اندازه بافلومتر  كه است مطلوب رحاله به. داد افزايش هستند،
  .يافت دست نيمم مي يها جريان در ماكزيمم دقت به بتوان تا گردد نصب )شود مي تعيين

  
                                                      

26 Shut off valve 
27 Ball valve 
28 Gate valve 
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  .2 پيوست

  توسعه كنتورهاي آبگيري آب و تاريخچه اندازه

 بـراي  كـافي  آب مينگيري مقدار آب با استفاده از فلومترها، توسط تأ دقت اندازهافزايش هاي ناشي از هزينه
امـروزه  . شـود  مي داده برگشت فاضالب، تأسيسات روي بر بار كاهش و آب رفتن هدر از جلوگيري مشتري،

تالش  سال هزاران فعلي موقعيت به رسيدن اما استدر سراسر جهتن متداول  آب،جريان مقدار  گيرياندازه
  .را در بر داشته است

باستان عصر  در    آبرساني 

 "جاري آبگيري  اندازه" عنوان تحت ريچاردسون جي چارلز مقاله در آب تامين زمينه در اوليه يها پيشرفت
 شاك مارتين مهندس مقاله. است باستان رم زمان در آب گيرياندازه مورد در مقالهاين . است شده بيان
 يافت انتشار آلمان كارلسروهه در 1953 سال در كه "Hundert Jahre Wassermssung" عنوان تحت

  .است داده قرار بررسي مورد دقيق بطور را آبگيري  اندازه براي اوليه يها كوشش
 باستان عهد از توانست نخواهد بپردازد آب هايفلومتر پيشرفت مراحل به جامع بصورت بخواهدي فرد اگر

 چشمه يك آب تقسيم براي پيش سال هزار سه شمالي، آفريقاي در آبفلومتر  يك. كند پوشي چشم
 است كرده مي كار صورت اين بهاين فلومتر . است بوده استفاده مورد مزارع صاحبان بين در مساوي بصورت

 خارج ظرف كف از آب بطوريكه دارد، سوراخ يك ظرف كشد، مي چشمه كف روي بر را ظرفي فردي :كه
 آب پر يها ظرف تعداد زمان به زمين صاحب هر. كشد مي طول دقيقه 3 كاراين  انجام دفعه هر گردد، مي
 آبياري برنامه از است چشمه در كه مردي. برد مي بهره چشمه آب از باشد داده اجازه او به كميسيون كه
 آن به كاه وقتي. اندازد مي كاه مقداري كانال در گردد مي بعدي زمين مالك نوبت زمانيكه و است آگاه

 به ورود اجازه آب به كه را كشويي دريچه زمين صاحب گردد، آبياري بايد مي كه رسيد مي زمين از قسمتي
 به. كند مي قطع شده آبياري زمين به را آب جريان ديگر دريچه يك بوسيله وكند  مي باز دهد مي را زمينش

  .گيرد مي صورت عادالنه تقسيم يك ترتيب،اين 
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 كنيم مي مشاهده را تكنيكاين  از مختلفي يها تركيب ما باستان، زمان در آب تامين قوانين در جستجو با
  .دارد مي وا تحسين به را ما كه

دجله و  آب. داشت آبياري برنامه يك كه بود باستانيانبار غله  اولينداراي  النهرين در بين بابل سرزمين
  .شد مي هدايت ديگر سرزمين به سرزميناين  از متناوب طور بهفرات 

 توسط كه بوداي  مخابره مركز يك بعنوان معبد، بعنوان اش اصلي استفاده كنار در بابل برججالب است كه 
 )Ruhr( در شد مي انجام بابل در كه كاري مشابه بسيار كاري امروزه. گرفت مي صورت آب توزيعاين  آن

  .گيرد مي صورت هلند
 تيبر رودخانه از را نيازشان مورد آب رومي  شهروندان ميالد، از پيش 313 سال تا قرن، نيم حدود براي

)Tiber(، كافي، توسعه حال در سرعت به شهري براي منابعاين  اما. كردند مي تهيهها  چشمه و چاهها 
 Anio توسط امراين . كردند احداث را )Appin( آپين قنات امر بدو در آنها مشكلاين  رفع براي. ندنبود

Vetus گرديد احداث ديگر قنات 7 بعدي قرن 3 طي و گرفت صورت سال 40 طي در.  
 De Aquis Rome عنوان تحت كتاب دو در فورتينوس آب كميسيونر توسط دقيق بطورها  قنات اين

 الگوي. )است شده ترجمه انگليسي به "29رم شهر آب تامين" عنوان تحتها  كتاباين  (اند شده توصيف
 براي را حجيم گزارشاين  هنوز پيشرفت، كليت و معاهدات مشخصات عوارض، دريافت براي مناسب
 فلزي، يها لوله پيشرفت و توسعه مراحل از آنها و. است كرده سودمندكنند  مي مطالعه را آن كه كساني

گيري  اندازه يها روش زمينه در همچنين و زيبا استخرهاي و مخازن معكوس، يها سيفون ،ها لوله اتصاالت
 بزرگ، قنات 9 ساخت مراحل كامل شرح از پس .شد خواهند متحير باستان زمان در آب، پااليش و

  :نويسد مي فورتينوس
 آنها ارتفاع ميزان وها  كانال طول همچنين و قنات هر سرچشمه و موسس احداث، سال ما اكنون"
 و  ميعمو مصارف به آب از ميزان چه كهاين شرح و تر دقيق بررسي كه كنم مي فكر من. دانيم مي را
 خصوصي مصارفاين  در و. نيست دسترسي قابل غير امر رسد مي خصوصي مصارف به ميزان چه
 در آب چقدر كهاين بررسي همچنين و است شده احداث كساني چه توليت تحت و مخزن تعداد چه

 ميزان چه و استخرها براي ميزان چه شهر، بيرون در ميزان چه و است شده مصرف شهر درون
 خصوصي مشتريان توسط ميزان چه و است رسيده دولتي مصارف به ميزان چه عمومي، اماكن براي

  ". است شده مصرف

                                                      
29 Water Supply of City of Rome 
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 يك توصيف به آن در كه داد انتشار رااي  كتابچه آلمان مبورگها در هافمن.جي بنجامين 1790 سال در
. بود شده اختراع جاري، هواي و آبگيري  اندازه براي ولتمن رينهارد توسط كه بود پرداخته جريانيفلومتر 

 كنون تا زمان آن از است بودهفلومتر  ساخت براي در عملي تجربه اوليناين فلومتر  كه رسد مي نظر به
  .است گرفته صورتفلومتر  ساخت و طراحي در اساسي تغييرات

 يك خود محور روي بر و افتد مي بكار آب جريان توسط كه سبك آبي چرخ يك از است متشكلفلومتر  اين
 شده انجام يها چرخش توسط جريان دبي. آورد مي در حركت به را 30زن جمع و چرخدنده كه دارد حلزوني

 تحت )ASME( آمريكا مكانيك مهندسان جامعه مقاله 1910 سال در. شود مي محاسبه زماني بازه يك در
گيري  اندازه براي توانند مي تنها كه كرد مي جريانيفلومتر  ابتدايي انواع به اشاره "رودخانه دبي" عنوان
 به را چرخاين  ولتمن ،1790 حدود در " :كه است آمده مقالهاين  دراي  جمله اما روند مي بكار سطح سرعت
اي  اندازه هر. )7-4 و 7-3 ،7-2 يها شكل( "رود بكار نيز سطح زير در توانست مي كه كرد اصالحاي  گونه

  .گردد كاليبره جداگانه بطور بايداين فلومتر  از
ي آب چرخ يها چرخش كند،گيري  اندازه را باز يها جريان كه است قادر تنها ولتمن فلومتر ساختاراين  در

 تواند مي ثبات مشخص، مقطع سطح با جريان يك در. شود مي منتقل ثبات به دنده چرخ سلسله يك بوسيله
  .ديآ  بدست را جريان دقيق ميزان تا گردد كاليبره
 زيمنس. گرديد طراحي Mr.Adams و Mr.Siemens بوسيله 1850 سال در آب انگليسيفلومتر  اولين ظاهرا
 1865 سال در لسكها  و زيمنس شركت و آورد بدست را آلمان در العملي عكساين فلومتر  توليد مجوز
  .كرد توليد به شروع
 كار باعث كه هيدروليكي قوانين اما ،كنند مي توليد دقيقي نتايج هااين فلومتر كه رسيد مي نظر به چه اگر

 از جداره چون. بودند تجربيها  طراحي و بودند، نشده فهميده كامل بطور گاه هيچ شدند فلومتر مي كردن
 قول نقل در. كرد مي جاداي را زيادي مشكالت خوردگي بودند برنز از داخلي اجزاي و بود شده ساخته چدن

  :داريم شاك از ديگري
فلومتر  در دوام با 31پره يك از استفاده بافلومتر  در سالاين  در. شد برداشته جلو به ميگا 1856 سال در

 هايفلومتر" كلي طرح وسيله بدين. گرفت صورت اساسي تغييرات العملي، عكس توربين جاي به محرك
  .شد ريخته امروزي wing-wheel)( "32اي پره چرخ

                                                      
30 Totalizer 
31 Runner 
32 Wing-wheel 
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 جديدي وسيله لوكس فردريش. بود استفاده مورد شد كشف خوردگي علتكه  زماني تا اي پره چرخ فلومتر
 الستيك در را دادند مي انجامفلومتر  در راگيري  اندازه كارهاي كه فلزي بزرگ قطعات او كرد كشف را

  .داد قرار سخت
 از ترس همچنين و سخت الستيك و فلز ناهمگون انبساط بود روبرو مشكالتي با كار ابتداي در لوكس
  .كرد مي سخت را او كار شد مي استفاده جوشكاري در كه سولفوري بوسيله آب آلودگي

  مغناطيسي حركت انتقال و افقي توربين با ولتمن نوع سرعتي فلومتر :7-6 شكل

 فشار افت كه آوردند روي افقي چرخان محور از استفاده بهها  مدل از بعضي مغناطيسي، درايوهاي ظهور با
 هااين فلومتر شد، توليد فروش براي 1965 سال در 33تفكيكي توربينيفلومتر  اولين. كرد مي جاداي كمتري
 التاي در پيشرو يها توليدكننده از يكي. ندوش مي شناخته دو كالس توربيني هايفلومتر بعنوان امروزه
 او طرح. كرد طراحي داشت نام سريع جريانفلومتر  يك كه، 1896 سال در را خودفلومتر  اولين متحده
 j.A( تيلدن. اي جي به ،817887 34امتياز حق با كرد مي امروزي هايفلومتر شبيه آنرا كه تغييراتي با بعدها،

Tilden( گرديد ثبت 1906 سال در.  
 از روند، بكار اوليه يها توربين به نسبت بزرگي يها جريان در توانستند مي كه دو كالس جديد يها توربين
 مواد از ،35خطي باالي سرعت توربيني جديد هايفلومتر. شدند مي توصيه توليدكنندگان، توسط 1920 دهه

 بطور و كرد مي كم را هانآ وزن كه بوداي  گونه بهها  ياتاقان براي جديد مواد. شوند مي ساخته تري مدرن

                                                      
33 Modem turbine meter 
34 Patent 
35 In-line 
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 پس ميزان ،36ها چرخدنده سلسله وها  ثبات در اصطكاك كم يها چرخدنده و شدند مي كاري روغن خودكار
 آن بيشتر عمر طول باعث و دهد مي افزايش رافلومتر  دقت و كاهد مي رافلومتر  اجزاي روي بر فشار
  .گردد مي

 شيشه شدن كدر و گل شدن جمع از كه كرده جاداي  را نيازاين  اخير يها دوران در هافلومتر بكارگيري
 به چند هر ثبات، اتاقك در تهويه سوراخ. شود جلوگيري كنتور جعبه يافلومتر  چاله درفلومتر  ثبات بخش
 و شود جمع ثبات شيشه زير در رطوبت كه دهد مي اجازه سوراخاين  اما دهد مي خروج اجازه نمد كاسه نشت

 وارد سوراخاين  طريق از توانند مي الي و گل گردد فلومتر مي چاله وارد سطحي آب كه وقتي همچنين
  .گردد مي مشكل قرائت و شوند ثبات
 يها ثبات با هاييفلومتر ،1940 و 1930 يها دهه در. دارد وجود وشكلاين  بر آمدن فائق براي روش سه

اين  اما گردد، قرائت آن زير شمارنده صفحه تا برداشت را شيشه شد مي آنها در كه شدند ساخته دار شيشه
 اواخر در همچنين و 1917 سال در. شد فلومتر مي ثبات به خاك و گرد بيشتري مقدار ورود باعث طراحي

 درايو روي بر كوچك، نمد كاسه همراه به ممهور اتاقك يك در را ثبات كه شد انجام طراحي ،1940 دهه
 و گرد ورود از جلوگيري براي ابزاراين  شد مي پر روغن بوسيله ثبات بخش سپس. داد مي قرار ثبات شافت
  .كرد مي جاداي را مشكالتي روغن نشت مساله اما بود مناسب خاك
 ممهمور يها ثبات همراه به مغناطيسيفلومتر  دو توليد براي يها تالش 1934 همچنين و 1912 سال در

 انبوه توليدفلومتر  دو از كدام هيچ نداشت وجود دائم يها مغناطيس زمان آن در چون اما. گرفت صورت
 به نوساني، پيستونفلومتر  يكاين فلومتر . شد توليد مغناطيسي مدرنفلومتر  اولين 1956 سال در. نشدند
. بود كاهنده يها چرخدنده سلسله و ثبات شامل ممهور بخشاين  بود ممهمور ثبات بخش يك همراه

 استفاده ثبات بهگيري  اندازه پيستون از حركت انتقال براي قبال كه را نمد كاسه و شافت مغناطيسيفلومتر 
. بود شده ميسر زمان آن در نوظهور ميدائ يها مغناطيس بوسيلهاين فلومتر  ساخت. نمود حذف را شد مي

 زيرين حفره حول رااي  دايره مسير يك كه گرفت مي قرار نوساني پبستون گردنده ميله روي بر مغناطيس
 داشت، قرار حفره داخلي سطح در كه -ديگر ميدائ مغناطيس يك– آزاد پيرو يك. كرد مي جاداي ثبات بخش
  .داد مي هول آورد، ميدر حركت به ثبات بخش كه را لنگي ميل
 مغناطيسي تحريك هايفلومتر توليد به رو ،فلومتر آمريكايي توليدكنندگان تمام تقريبا آن، از پس سال چند
 اصلي جداره داخل از كاهنده يها چرخدنده سلسله موارد، بسياري در. آوردند ممهمور يها ثبات همراه به

 يها حركت و شد مي سوار سراميكي مغناطيس يك شافت، باالي انتهاي در هااين فلومتر در. شدند برداشته

                                                      
36 Gear trains 
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 منتقل شونده تحريك مشابه مغناطيس يك به محرك مغناطيسي از برنزي جداره خالل از چرخشي،
  .آورد ميدر گردش به را ثبات وها  چرخدنده مغناطيساين  كه شود مي

 كه )428900 ثبت شماره( رسيد ثبت به L.Ehrlich بوسيله 1890 سال در دور، راه از قرائت وسيله اولين
 بود برقي هم آن كه آب هايفلومتر دور راه از قرائت وسيله يك. بود گاز هايفلومتر براي برقي وسيله يك
 اولين 1957 سال در. )1244634 ثبت شماره( رسيد ثبت به A.Neff و Edwin H.ford توسط 1917 سال در

 شده تشكيل الكتريكي پالس مولد يك از وسيلهاين . شد توليد عرضه براي مدرن، دور راه از كننده قرائت
 گرديد مي فعال محل از خارج در پيچدار سيم شمارنده يكها  پالس بوسيله چرخيد فلومتر مي بوسيله كه بود

  ).گرديد صادر M.J.Dunn براي كه 3118075 شماره(
اين  كه وقتي. گرديد توليد شد مي خوانده بيرون از دار باترياي  وسيله توسطكنتوري كه  ،1959 سال در

 روي بر عقربه موقعيت و گرديد مي برقدارفلومتر  كشي سيم شد مي وصل نظر مورد يها سوكت به وسيله
 فرد يك را وسيلهاين  شد مي منتقل دور راه از قرائت وسيله هندشمار به الكتريكي بصورت شمارنده صفحه
 از شمارشگر داراي و شد توليد 1967 سال در كه بود پنوماتيكي پالس فرستنده ديگري، نوع. كرد مي حمل
  .كرد مي كارها  پالس بوسيله كه بود دوري راه
  



 

  

  
  

  

   

 
 مراجع اصلي

در تهيه اين راهنما مراجع متعددي مورد   
به دليل تعدد . اندمطالعه و استفاده قرار گرفته

مراجع و تشابه مطالب در بسياري از ممنابع 
مورد استفاده تنها به تعدادي كه حاوي مطالب 

بوده و يا در بيشتر منابع به عنوان تر مستقل
  .اند اشاره گرديده استمرجع مورد استناد بوده
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  :مراجع

[[11]]  FFlluuiidd  MMeecchhaanniiccss  ooff  FFllooww  MMeetteerriinngg  ((11sstt  eeddiittiioonn))  bbyy::  VVoollkkeerr  HHaannss,,  EErrnnsstt  vvoonn  LLaavvaannttee,,  

FFrraannzz  PPeetteerrss,,  VVeennkkaatteessaa  VVaassaannttaa  RRaamm  &&  WWoollffggaanngg  MMeerrzzkkiirrcchh  

  

[[22]]  FFlluuiidd  ffllooww  mmeeaassuurreemmeenntt::  aa  pprraaccttiiccaall  gguuiiddee  ttoo  aaccccuurraattee  ffllooww  mmeeaassuurreemmeenntt  bbyy::  EE..LL..  UUpppp,,  

PPaauull  JJ..  LLaaNNaassaa  

  

[[33]]  SSiizziinngg  WWaatteerr  SSeerrvviieeccee  lliinneess  &&  MMeetteerrss,,  bbyy::    AAWWWWAA,,    

  

[[44]]  TTeelleemmeettrryy  ssyysstteemmss  eennggiinneeeerriinngg  bbyy::  RRuusssseellll  JJeeddlliicckkaa  

  

[[55]]  FFllooww  MMeetteerrss  iinn  WWaatteerr  SSuuppppllyy,,  SSeeccoonndd  EEddiittiioonn,,  bbyy::    AAWWWWAA,,  

  

[[55]]  WWaatteerr  MMeetteerrss::  SSeelleeccttiioonn,,  IInnssttaallllaattiioonn,,  TTeessttiinngg  &&  MMaaiinntteennaannccee,,  bbyy::    AAWWWWAA,,  



 

  

  
  

  

   

 
 نامهواژه

در اين پيوست فهرستي از اصطالحات اصلي   
هاي به كار رفته در اين متن به همراه واژه

  .معادل انگليسي آنها درج گرديده است

  پيوست

2 
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   نامهواژه

 Accounting errors  حساب صورتسيستم صدور  خطاهاي

 ALC (Active Leakage Control)  فعال نشت كنترل

 AMR (Automated Meter Reading)  خودكار كنتور قرائت

 Annual average real losses   ساليانه واقعي هدررفت ميانگين

 Apparent losses  ظاهري هدررفت

 Authorised consumptions  مجاز مصارف

 Average burst flow rates  هاتركيدگي جريان نرخ ميانگين

 Average night leakage  شبانه نشت ميانگين

 Awareness time  )رسانياطالع زمان( آگاهي زمان

 AWWA(  AWWA (American Water Works Association)( امريكا آبي فعاليتهاي انجمن

 AZNP (Average Zone Night Pressure)  ناحيه شبانه فشار متوسط

 AZP (Average Zone Point)  ناحيه متوسط نقطه

 AZP Point (Average Zone Pressure Point)  ناحيه فشار متوسط با نقطه

 BABE (Burst and Background Estimates)  هاتركيدگي و زمينه نشت تخمين

 Background leakage  زمينه نشت

 Best practice  استاندارد شده تجارب بهترين

 Billed authorised consumptions  درآمد با مجاز مصارف

 Billed metered/unmetered consumption  درآمد با نشده/شده گيرياندازه مصارف

  Burst  تركيدگي

 By-passed meters  ميانبر كنتورهاي

 CARL (Current Annual Real Losses)  موجود ساليانه واقعي هدررفت

 Clamp-on ultrasonic meters  شده مهرابندي اولتراسونيك كنتورهاي

 D Class D inferential meter كالس انبساطي كنتور

 Commercial meters  تجاري واحدهاي كنتورهاي

 Component analysis  هدررفت پارامترهاي و اجزاء آناليز



 

 

نامه، واژهفلومترها  و تست راهنماي انتخاب 155

  بر كاهش آب بدون درآمددفتر مديريت مصرف و نظارت
 شركت مهندسي آب و فاضالب كشور

T
30

04
 I

ss
ue

 2
 

 Computer-based billing systems  رايانه بر مبتني حساب صدور هايسيستم

  Connections  انشعابات 

  Consumption  مصرف

 Customer boundary  مشترك محدوده به مربوط مرز

 Customer consumption  مشترك مصرف

 Customer demand  مشترك تقاضاي

 Customer metering inaccuracies  مشتركين كنتور دقت عدم

 Customer meters  مشتركين كنتورهاي

 Customer night consumption  مشترك شبانه مصرف

 Customer service  مشترك انشعاب

 Demand management  تقاضا مديريت

 DI (Distribution Input)  شبكه ورودي

 Displacement Meter  فلومتر جابجايي

 Distribution losses  شبكه هدررفت

 DMA’s (District Metered Areas)  مجزا شده گيرياندازه نواحي

 Early warning system   دهنده اخطار زود هايسيستم

 Eddy  ذرات جريان سيال در جريان آشفته

  Fittings  اتصاالت متعلقات،

 Flow meters  كنتور جريان، كنتور

 Flow Straightener  مستقيم كننده جريان

 Hour-day factor   روز به ساعت تبديل فاكتور

 Household  مسكونيملك 

 Households and non-households  غيرمسكوني و مسكوني

 Hydrant  نشاني آتش شير

 ICF (Infrastructure Condition Factor)  ضريب وضعيت شبكه

 ILI (Infrastructure Leakage Index)  شبكه نشت شاخص
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 Illegal connections  مجاز غير انشعابات و اتصاالت

 Inaccurate meters  )ناكافي دقت با( خراب كنتورهاي

 Insertion meters  تزريقي كنتورهاي

 IWA (International Water Association)  آب الملليبين انجمن

  Joints  مفاصل اتصاالت،

 Leak  نشت

 Leak detection  نشت شناسايي

 Legal and illegal uses  مجاز غير و مجاز مصارف

 Location time  نشت )يابي محل( يابي موقعيت زمان مدت

 Magnetic Register Turbine  }فلومتر{ مغناطيسي مكانيزم با توربيني

  Main  لوله خط

 Mains cleaning and flushing  هالوله فالشينگ و شو و شست

 Measured and unmeasured uses  نشده گيرياندازه و شده گيرياندازهمصارف 

 Mechanical Register Turbine  }فلومتر{ مكانيكي مكانيزم با توربيني

 Metering errors  گيرياندازه خطاهاي

 Metering inaccuracy  گيرياندازه دقت عدم

 Misread meters  )ناصحيح قرائت با كنتورهايي( كنتور غلط قرائت

 MNF (Minimum Night Flow)  شبانه حداقل جريان

 Night flow  شبانه جريان

 Night flow analysis  شبانه جريان تحليل

 Non-physical losses  )غيرفيزيكي(ظاهري  هدررفت

 NRW (Non-Revenue Water)  درآمد بدون آب

 Overflow  سرريز

 Passive leakage control  نشت )فعال غير( انفعالي كنترل

 Per capita consumption  سرانه مصرف

 Physical losses  )فيزيكيتلفات (واقعي  هدررفت
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 PMAs (Pressure Management Areas)  فشار مديريت تحت نواحي

 Pressure management  فشار مديريت

 Propeller  }فلومتر{ اي پره

 Proportional  }فلومتر{ تناسبي

 Random errors  اتفاقي خطاهاي

 Real losses (physical losses)  )فيزيكي تلفات( واقعي هدررفت

 Recorded metered consumption  شده ثبت شده گيرياندازه مصارف

 Registered customers  شده ثبت مشتركين

 Repair time  تعمير زمان مدت

 Reported leaks and bursts  شده گزارش تركيدگيهاي و نشت

 Reported/unreported bursts  نشده/شده گزارش تركيدگيهاي

 Reservoir drop test  مخزنسطح  افت آزمون

 Reservoir leakage  مخزن نشت

 Reservoir overflow  مخزن سرريز

 Residential meters  مسكوني واحدهاي كنتورهاي

 Roof tanks  سقفي مخازن

 Service connections  انشعاب

 Service pipe  انشعاب لوله

 Singlr Jet  }فلومتر{ افشانه چند

 Stopped meters  شده متوقف كنتورهاي

 Street/property boundary  مشترك/خيابان مرز

 Supply pipe losses  آبرساني لوله هدررفت

 Supply zones  آبرساني نواحي

 System Demand (system input)  )سيستم ورودي( سيستم تقاضاي

 System input volume  سيستم ورودي حجم

 Systematic errors  سيستماتيك خطاهاي
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 Tariff  تعرفه

 Theft uses  سرقتي مصارف

 Top-down water balance  آب پايين به باال باالنسينگ

 Transmission (trunk) mains  انتقال خطوط

 UARL (Unavoidable Annual Real Losses)  ساالنه ناپذيراجتناب واقعي هايهدررفت

 UFW (Unaccounted-For Water)  نيامده حساب به آب

 Unauthorised consumption  مجاز غير مصارف

 Unbilled authorised consumption  درآمد بدون مجاز مصارف

 under/over registration of customer meters  مشتركين كنتور مصرف از كمتر/بيشتر هايثبت

 Under-registration of customer meters   مشتركين كنتور مصارف از كمتر مصارف ثبت

 Undetectable leakage  شناسايي قابل غير نشت

 Unreported leaks and bursts  نشده گزارش هايتركيدگي و نشت

 Water loss  آب هدررفت

 Water balance  )آب باالنس( آب موازنه

 Water Conservation  )آب در جويي صرفه( آب از حفاظت

  WC (Water Consumed)  شده مصرف آب

 WE (Water exported)  صادراتي آب

 WI (Water imported)  وارداتي آب

 WP (Water produced)  شده توليد آب


