
Differential Pressure Flow meter

می شوند کھ این Restrictionدر مسیر فلو باعث ایجاد اختالف سرعت در طرفین Restrictionبا قرار دادن یک DPفلومترھای 

,orificeعبارتند از DPفلومترھای انواع .اختالف سرعت بھ نوبھ خود باعث ایجاد اختالف فشار می شود venture, nozzle, pitot

tube, elbowرایج ترین نوع فلومتر کھDP فلومترھایOrificeمی باشد.

Av=:حجم میزان فلوی عبوری از یک مقطع با رابطھ زیر بیان می شود
Q: Volumetric Flow rateکھ در آن A: Flow in the cross sectional area     V: the average fluid velocity

=:ارتباط بین سرعت و جریان سیال بھ صورت زیر می باشدبا استفاده از رابطھ باال و تئوری بقای جرم  =
.می باشد2و 1برای برای سطح مقطع 2و1اندیس ھای 

) ناشی از ارتفاع(پتانسیل وانرژی ) ناشی از سرعت سیال(، انرژی سینماتیک )ناشی از فشار(طبق قانون برنولی جمع انرژی استاتیک 

سیال، در عبور از یک تنگ شدگی لولھ ثابت می ماند

+ 2 + =
P: static pressure                          z: elevation of fluid from a referenceg: acceleration due to gravity      ρ: fluid density



برای مثال . تغییر در سرعت باعث تغییر در فشار خط می شود،این معادلھ مشخص است، در ھر مقطع عرضی جریانھمانطور کھ از 

از این رابطھ بعدا در تحلیل عبور سیال از اریفیس استفاده .افزایش می یابد) انرژی استاتیک(، فشار)انرژی سینماتیک(با کاھش سرعت 

.خواھیم کرد

ℎ=:از فیزیک نیوتن می دانیم  = ⇒ ℎ = ⇒ = 2 ℎ
ھمانطور کھ .قرار دارد استفاده شودhاین معادلھ می تواند برای تعیین سرعت عبور مایع از سوراخی کھ در پایین یک تانک بھ ارتفاع 

.ل می شودکھ بھ سوراخ اعماhمالحظھ می شود سرعت سیال متناسب است با ریشھ دوم فشار 

=:با قرار دادن معادلھ اخیر در معادلھ اول خواھیم داشت. می باشدDPپایھ محاسبات اندازه گیری فلوی ،این ارتباط بین سرعت و فشار 2 ℎ
=:بھ رابطھ زیر می رسیم... پس از اعمال ضرایبی مثل ضریب سرعت، ضریب انتقال، ضریب تخلیھ و. این رابطھ ایده آل است 2 ℎ ⇒ ~ √△C: discharge coefficient
. استrestrictionاختالف فشار بین دو نقطھ مشخص نسبت بھ  ”h“استفاده می کنیم pipeدر DPفلومترھای وقتی از این رابطھ در 

ی در طرفین آن ایجاد کنیم و سپس اختالف فشارpipeدر restrictionاگر بتوانیم توسط یک ،با توجھ بھ توضیحات ارائھ شده در باال

.را بدست آوردpipeاین اختالف فشار را اندازه گیری کنیم، می توانیم میزان فلو عبوری از DPبا استفاده از یک سنسور اندازه گیری 

نوع وسیلھ با توجھ بھ Pressure tapھ محل این می نامند کPressure Tapمکانی کھ اندازه گیری اختالف فشارھا صورت می گیرد 

.فرق می کند



Reynoldعدد 
در سیال ھای واقعی ویسکوزیتھ . در تمام مقطع عرضی آن یکسان خواھد بودPipeاگر سیالی ویسکوزیتھ نداشتھ باشد سرعت سیال در 

پس . کمتر شود تا اینکھ سرعت در دیواره سیال بھ صفر می رسدpipeسیال باعث می شود سرعت سیال در نواحی نزدیک بھ دیواره 

را pipeعدد بدون بعدی است کھ می تواند طبیعت جریان سیال در reynoldعدد . در مقطع عرضی پروفایل جریان یکسان نیست

=:بھ صورت زیر تعریف می شودpipeبرای reynoldعدد . تشریح کند μD: pipe diameter μ: absolute viscosity
، 2000کمتر از reynoldبرای سیال ھای با عدد 

است یعنی جھت و سرعت laminarفلو بصورت 

با pipeسیال در ھر نقطھ ای از مقطع عرضی 

برای سیال ھای با عدد . زمان تغییر نمی کند reynold فلو بصورت 4000بیشتر از turbulent است یعنی جھت و سرعت آنی سیال

با زمان تغییر pipeدر ھر نقطھ از مقطع عرضی 

فلوی ثابت ، میانگین می کند ولی برای یک نرخ

.جھت و سرعت سیال در یک سطح مقطع ثابت می ماند



Orifice plate
Orifice شبیھ بھ (یک صفحھ نازک است با سوراخی در وسط این صفحھCDکھ بھ صورت عمود بر جریان سیال در ) ھای کامپیوتری

Pipeدر بیشتر کاربردھا یک سوراخ لبھ تیز . قرار می گیرد)sharp edge (در ھنگام عبور فلو از . در مرکز صفحھ ایجاد می کنند

تبدیل انرژی پتانسیل بھ بطور ھمزمان یک کاھش فشار ھم رخ می دھد کھ نتیجھ . باعث افزایش سرعت می شودrestrictionاریفیس 

.انرژی سینماتیک می باشد

ولی بھ ) انرژی سینماتیک تبدیل می شود بھ انرژی پتانسیل(وقتی فلو اریفیس را ترک کرد سرعتش کم می شود و فشارش زیاد می شود

این افت فشار . در واقع در فرآیند عبور سیال از اریفیس مقداری افت فشار خواھیم داشت کھ بازیافت نمی شود. فشار اولیھ نمی رسد

افزایش ناچیز در فشار ایجاد می یکupstreamبھ بیان دقیق تر وقتی سیال بھ اریفیس می رسد در سمت .استd/Dβ=تابعی از 

با دور شدن سیال از اریفیس دوباره سرعت کاھش می . اریفیس، سرعت افزایش و فشار کاھش می یابدبعد از گذشت از سوراخ . شود

می رسد ولی upstreamبھ سرعت downstreamسرعت ).تقریبا بھ میزان اولیھ(یابد  و فشار نیز بھ میزان قبلی افزایش می یابد

.نمی رسد و یک افت دائمی فشار خواھیم داشتupstreamفشاربھ downstreamفشار 



استفاده از . استفاده می کنندeccentricبرای سیال ھایی کھ دارای ذرات معلق یا جرم و کثیفی ھستند از اریفیس ھای غیر ھم مرکز یا 

ا باعث تجمع کثیفی و ذرات معلق بر روی صفحھ اریفیس می شوند کھ این عامل در این سرویس ھconcentricاریفیس ھای ھم مرکز یا 

معموال دقت کمتری از eccentricدر سیال ھای تمیز اریفیس ھای . خود باعث کاھش دقت و عملکرد ضعیف فلومتر می شود

concentricھا دارند .

Squareاریفیس ھا یا صاف است کھ بھ آن upstreamلبھ  edge می گویند یا طراحی خاصی دارد مثلquadrantو یاconical . اگر عدد

reynold باشد بھتر است بجای 10000کمتر ازsharp edge از اریفیس ھایquadrantدر . استفاده شودpipe از ”2ھای با سایز کوچکتر از

سایز ھای .(وسط آنھا است و یک ترنسمیتر نیز بھ آن متصل استاستفاده می شود کھ شامل دو فلنج و صفحھ اریفیس در integralاریفیس ھای 

)ھای دو طرف وصل کنیمtapخودمان بھ DPباید یک ترنسمیتر ”2باالی 





:وجود داردDPھای tapپنج محل رایج برای 

1-Flange tap : در این نوعtap 1ھا روی خود فلنجی کھ اریفیس را نگھ داشتھ اند نصب می شود و فاصلھ اش از تا اریفیس”

می باشدdownstreamاز طرف ”1و upstreamاز طرف 

2-Pipe tap : در این نوعtap ای کھ در طرفupstream 2.5قرار دارد بھ فاصلھD از اریفیس وtap ی کھ در طرف

downstream8اصلھ قرار دارد بھ فDبھ این نوع . از اریفیس قرار می گیرندfull flowھم می گویند



3-Vena contracta tap:در این نوع ،tap ورودی یاupstream 1در فاصلھD از اریفیس قرار می گیرد در حالیکھ محل

tapdownstream بستگی بھ محلvena contracta کھ تابعی از (داردβبا افزایش ). استβ فاصلھ ،tap

downstreamکاھش می یابد.

4-Radius tap : بھ این نوعtap ،D-D/2محل . ھم می گویندtap 1ھاD 0.5از سمت ورودی وD سمت خروجی نسبت بھ

.استupstreamصفحھ 



5-Corner tap : در این نوعtapھا در ھر دو رویھ صفحھ اریفیس قرار دارند

DP اندازه گیری شده ازpipe tapھمان افت دائمی فشار طی عبور از اریفیس است.



DP اندازه گیری شده ازflange tap وradius tapھ بیشترین میزان افت فشار در عبور از اریفیس استنزدیک ب.

Flange tap رایج ترینtap برایpipe برای . و بزرگتر است”2ھایpipe و کوچکتر معموال از نوع ”1.5ھایcorner tap

Radius. استفاده می کنند tap معموال درpipeھای سایز بزرگ استفاده می شود .Vena contracta با توجھ بھ اینکھ محلvena

contractaبا سایز خط و سرعت سیال تغییر می کند بھ ندرت استفاده می شود.

منظور از افت فشار . (می باشدβز دو طرف اریفیس و اندازه گیری شده اDPعبور سیال از اریفیس تابعی از افت فشار دائمی در

ℎ)کندrecoverنمی تواند restrictionدائمی ھمان میزان فشاری است کھ سیال پس از عبور  = ℎ(1 − )
:باید مطابق زیر باشدAPI 2530طبق استاندارد βمحدوده 

flangeبرای  tap 0.15ھا < β < 0.7

pipeبرای  tap 0.2ھا < β < 0.67

paddle plate2-universal plate- 1: ریفیس ھا دو نوع طراحی دارندا

orificeنوع اول در  flangeقطر بیرونی . ھا استفاده می شود و دستھ ای دارد کھ برای نصب بین فلنج ھا از آن استفاده می کنند

paddle plate با توجھ بھpress. Ratingب شود تغییر می کندفلنجی کھ باید در آن نص.

Universal plate یک صفحھ مدور است کھ برای استفاده درorifice fitting یا درorifice holder ھای فلنج ھایRTJ طراحی شده

در جایی کھ تعویض یا بازرسی مرتب . ھای ھر سایزی یکنواخت استpress. Ratingقطر بیرونی این نوع اریفیس ھا برای تمام . اند

.بھ جای فلنج استفاده می کنندfittingاز اریفیس نیاز باشد



downstreamبرای این منظور معموال لبھ سمت . باشدDیا کمتر از dدر صفحھ اریفیس باید کمتر از Boreضخامت قسمت 

می کنندbevelرا 

Orifice plate holder : ھمانطور کھ گفتھ شد صفحھ اریفیس در خط لولھ توسطholder نگھ داری می شود کھ اینholder ھم می

زمانی استفاده می شود کھ بخواھیم صفحھ اریفیس را مرتب fittingاز . باشدorifice fittingتواند فلنج اریفیس باشد ھم می تواند 

.بازرسی یا تعویض کنیم

اینچ می 1کھ طوری قرار گرفتھ اند کھ فاصلھ شان تا صفحھ اریفیس tapاریفیس فلنج ھا، فلنج ھای مخصوصی ھستند با سوراخ ھای 

.را خارج کنندorificeمجھز شده اند کھ بھ آنھا اجازه می دھد در مواقع نیاز jackscrewاریفیس فلنج ھا با تجھیزی بھ نام . شود



Range ability فلومترھایDP بوسیلھ دقت تجھیز اندازه گیریDPاز آنجا کھ . محدود می شودDP متناسب با توان دوم سرعت فلو

حدود turn downمعموال برای اریفیس ھا . را پوشش می دھد3.5:1فلو معادل range ability، 12:1اندازه گیری شده  DPاست، 

.است1:3

Orifice sizing

برای سایزینگ اریفیس نرم افزارھای زیادی وجود دارد کھ در اینجا بھ صورت اجمالی بھ نحوه سایز کردن اریفیس توسط نرم افزار 

Flowelمی پردازیم.

سپس ماکزیمم . آن را بھ عنوان فلوی بیشینھ در نظر می گیریم% 120ابتدا از اطالعات فرایندی نرخ فلوی نرمال را استخراج کرده و 

250تاmbar 25معموال بین (را از میان رنج ھای استاندار انتخاب می کنیمDPتالف فشار ترانسمیتر اخ mbarانتخاب می شود .(

.متناظر با فلوی بیشینھ می شودDPاین 

:بھ شکل زیر می باشدflowelصفحھ ابتدایی در نرم افزار 



:صورت زیر باز می شودرا انتخاب می کنیم پنجره ای بھ new tagمنوی 



پنجره ای بھ شکل زیر باز می . را انتخاب می کنیمnextمشخصات تگ مورد نظر را در سطرھای مربوطھ وارد کرده و سپس گزینھ 

پس از تععین نوع . را مشخص می کنیم... مشخصات سیال از جملھ نوع سیال، حالت سیال نظیر مایع یا گاز یا دو فازی شود کھ در آن 

.زیر را وارد می کنیماریفیس را بھ شرحرا انتخاب کرده و پنجره ای باز می شود کھ در آن مشخصاتnextسیال و حالت آن گزینھ 

segmentalاست یا quadrant .eccentricاست یا conicalنوع اریفیس را مشخص می کنیم کھ typeدر تب elementدر بخش 

hasteloyجنس اریفیس را از بین مواردی مانند استنلس استیل، کربن استیل، materialدرتب . وسایر مشخصات فیزیکی نظیر این 

orificeنیز باید ضخامت thicknessدر تب . مشخص می کنیم... و plateرا با توجھ بھ سایز لولھ و استاندارد ھای موجود تعیین کنیم.

.توضیح داده شده انتخاب می کنیمtapاریفیس را از بین پنج نوع tapنوع pressure tapدر بخش 



,sizeو نھایتا در بخش آخر مشخصات لولھ مانند  schedule, materialرا وارد می کنیم و روی ... وnextکلیک می کنیم.



واحد اندازه گیری فلو را تعیین می کنیم کھ اندازه گیری بر مبنای حجم باشد یا بر flow rate unitدر تب . پنجره بعدی سھ تب دارد

:ینگ یک اریفیس چند راه وجود داردبرای سایز. نحوه سایزینگ را مشخص می کنیمsetupدر تب . مبنای جرم

exact)یک روش differential) آنکھ عددی پیش فرض و مشخص برایβ در نظر می گیریم و با توجھ بھ آن بعد از انجام محاسبات

ھای اریفیس ایجاد شود پس ترانسمیتر را روی tapدر ماکزیمم فلو باید بین ای است کھ DPاین ھمان . می رسیمDPسایزینگ بھ یک 

.این مقدار کالیبره می کنیم

را بصورت پیش فرض و عددی مشخص انتخاب می DPکھ رایج تر می باشد بدین صورت است کھ (exact bore)روش دیگر

سپس با وارد کردن اطالعات فرآیندی ) میلی بار در نظر می گیرند250تا 25را بین DPھمانطور کھ قبال ذکر شد معموال (کنیم

ای است کھ باید بھ سازنده اریفیس داد تا صفحھ βھمان این. بدست می آیدβمحاسبات سایزینگ انجام می شود و عددی بھ عنوان 

.اریفیس را بر مبنای آن بسازد

کھ توسط آن استاندارد مورد نظر جھت انجام محاسبات سایزینگ را انتخاب می usingگزینھ دیگری وجود دارد بھ نام setupدر تب 

ISOیکی از استانداردھای معروف در این زمینھ . کنیم .می باشد5167

userوجود دارد setupگزینھ دیگری کھ در تب  factorاست کھ یک ضریب تصحیح می باشد و معموال یک انتخاب می شود.



را ... است کھ در آن اطالعات فرآیندی نظیر ویسکوزیتھ، دانسیتھ، دما، فلو و calculationتب دیگری کھ در این پنجره وجود دارد 

. وارد می کنیم

می توانیم نتیجھ سایزینگ را با . را کلیک می کنیم و نتیجھ سایزینگ را خواھیم دیدcalcوارد کردن اطالعات این پنجره گزینھ بعد از 

.مشاھده کنیمcalculation sheetبصورت nextکلیک روی 

آنگاه استفاده P1 >> P2اگر فشار باال دست خیلی بیشتر از فشار پایین دست باشد . ھاmulti stage orificeدر انتھا اشاره ای داریم بھ 

chokedاز یک صفحھ اریفیس باعث  flowزمانی کھ می خواھیم از . می شود کھ این موضوع قطعا در اندازه گیری تاثیرگذار است

choking جلوگیری کنیم باید ازmulti stage orificeعنی در مسیر استفاده کنیم یpipe بھ جای یک اریفیس از چند اریفیس استفاده می

. کنیم

Choke flow در گازھا تحت تاثیر نسبت فشارp1/p2باشد آنگاه استفاده از 2اگر نسبت فشار بیشتر از . می باشدmulti stage

orifice می تواند مانعchokingشود.

اگر سیال مایع باشد نمی خواھیم اختالف . فشار بقدری افت کند کھ شروع بھ شکل گرفتن گاز کندمی شوند کھ chokedمایع ھا زمانی 

P1-P2 زیاد شود چون اگر زیاد باشدP3 خیلی کم می شود و باعث می شود در سیال مایع حباب تشگیل شود کھ آن نیز موجب

cavitations می شود و فلوchokeدر اریفیس ھای . می شودmulti stage افت فشار در ھر مرحلھ خیلی زیاد نیست بنابراینP3 ھا

singleبھ شدت  orifice کاھش نمی یابند و مانع ایجادcavitationsو نویز می شوند.


