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اساس کارکرد
گیري دبی است. در این روش، جریان سـیال از مجرایـی کـه از    هاي اندازهترین روشاریفیس جزء قدیمی

یجاد شده، توسـط یـک وسـیلۀ    شود. اختالف فشار اتر است، عبور داده میسطح مقطع جریان اصلی کوچک
1آید. در شکل دست میگیري شده و دبی سیال با استفاده از روابط حاکم بهگیري اختالف فشار، اندازهاندازه

توان رابطۀ بین دبی و شکل ساده شده یک اریفیس نشان داده شده است. با نوشتن روابط هیدرودینامیک می
دست آورد:زیر بهصورت اختالف فشار دو طرف اریفیس را به
PdCQ 
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قطـر سـوراخ   dاسـت)،  1ضریب انبساط گاز (براي مایع برابـر  εضریب تخلیۀ اریفیس، Cدر این رابطه، 
است.)bو aاختالف فشار دو طرف اریفیس (نقاط PΔجرم حجمی سیال و ρصفحۀ اریفیس، 

آید:دست میاست، ولی مقدار دقیق آن از رابطۀ زیر به6/0مقدار تقریبی ضریب تخلیه برابر 
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. اساس کار اریفیس.1شکل 

طور کامل مقدار دقیق ضریب تخلیه و جزئیات دیگر طراحی و ساخت اریفیس در استانداردهاي مربوط به
ارائه شده است.

.flange tap. حالت 2کل ش



.corner tap. حالت 3شکل 

.radius tap. حالت 4شکل 

گیري باال دست و پایین دست از یکی از پارامترهاي تأثیرگذار بر ضریب تخلیۀ اریفیس، فاصلۀ نقاط اندازه
هـاي  مواردي که در شـکل  چند حالت مختلف از جمله تیغۀ (صفحه) اریفیس است. مقادیر ضریب تخلیه براي 

در استانداردها موجود است.اند،شان داده شدهباال ن
نشان داده شده است.5جزئیات صفحۀ اریفیس از نوع هم مرکز در شکل 

. جزئیات صفحه اریفیس.5ـ5شکل 



drainهاي گاز باشـد و سـوراخ  در شکل فوق براي حاالتی است که جریان مایع حاوي حبابventسوراخ 

براي مواردي است که در جریان گاز، احتمال وجود مایع یا کندانس وجود داشته باشد. در صورت تعبیۀ این 
ها در صفحۀ اریفیس باید اثر آنها را نیز به حساب آورد.سوراخ

با آنکه سوراخ هم مرکز اریفیس بیشترین کاربرد را دارد، لیکن در موارد خاص ممکن است مطابق شـکل  
هاي عبور جریان متفاوت استفاده کرد.صفحات با شکلاز 6

. انواع مجراي عبور سیال در صفحۀ اریفیس.6شکل 

هـاي  در قسمت سمت راست یک مجموعه اریفیس فلنج بسته شده و در سـمت چـپ قسـمت   7در شکل
. از هـا و صـفحۀ اریفـیس نشـان داده شـده اسـت      ها، واشرها، پـیچ مختلف یک مجموعه اریفیس شامل فلنج

jackscrewشود. کردن مجموعه استفاده میها از هم در هنگام بازکردن فلنجبراي جدا

صورت مونتاژ شده (سمت راست) و جدا شده (سمت چپ).. مجموعه اجزاي یک اریفیس به7شکل

تـرین  هاستفاده کـرد. سـاد  هاي مختلفی توان از روشگیري اختالف فشار دو طرف اریفیس میبراي اندازه
گیري فشار توضیح داده شـد)، اسـت.   فصل اندازه، استفاده از یک مانومتر (از انواعی که در1روش، مطابق شکل 

و ، اختالف فشار دو طـرف اریفـیس  وابط ارائه شدهگیري اختالف ارتفاع دو ستون مایع و استفاده از ربا اندازه
دبی سیال محاسبه می شود.

است. اي روش دوم، استفاده از یک اختالف فشارسنج عقربه
گیرد، استفاده از یـک ترانسـمیتر اخـتالف فشـار     ترین روشی که در صنعت مورد استفاده قرار میمرسوم

jackscrew



نشان داده شده است.8اي از نحوة اتصال یک اریفیس به ترانسمیتر اختالف فشار در شکل نمونهاست.

اریفیس به ترانسمیتر اختالف فشار.. نحوة اتصال 8شکل 

گیري اختالف فشار، با توجه به نوع سیال باید در باال، پایین یا کنـار اریفـیس   دقت کنید که وسیلۀ اندازه
نشان داده شده است.9نصب شود. این امر در شکل 

گیري اختالف فشار.. نحوة اتصال اریفیس به وسیلۀ اندازه9شکل 

هاي مبتنی بر اختالف فشار) آن است که اخـتالف  در استفاده از اریفیس (و سایر روشیکی از نکات مهم 
شود که معموالً نسبت حداکثر دبـی بـه   فشار دو طرف اریفیس با توان دوم دبی رابطه دارد. این امر باعث می

محدود باشد. 1:5حداقل دبی به 

انواع اریفیس از نظر نوع فلنج 
فلنج به دو شکل کلی تقسیم بندي می شوند .اریفیس هاي از نظر نوع 

است . در این نوع، Waferاستفاده از فلنج هاي نوع نشان داده شده است، 10اول که در شکل روش 
هنگام نصب دو عدد فلنج تخت به دو سر لوله ورودي و خروجی نصب شده و سپس با قرار دادن اریفیس نوع 

Waferهاي فلنج تخت بسته می شود .و واشر ها در بین دو فلنج پیچ
این فلنج ها 11است . مطابق شکل Welding Neckاستفاده از فلنج هاي ،11دوم مطابق شکل روش 

بایستی به خط لوله ورودي و خروجی جوش داده شوند . 



11شکل 10شکل

طول لوله هاي ورودي و خروجی
به منظور برطرف کردن اغتشاشات جریان , الزم است در ورودي و خروجی اریفیس طول معینی از لوله با 

قطر داخلی فلنج اریفیس بصورت مستقیم داده شود .
زیر مقدار ت ورودي بستگی دارد . در جداول) و نوع اتصاالβمقدار این طول به نسبت قطر اریفیس ( 

تقریبی طول مستقیم ورودي نشان داده شده است ولی براي محاسبات دقیقتر باید به استانداردهاي مربوطه 
) در انتهاي این دستورالعمل آورده شده مراجعه کرد.ISO5167که صفحات نمونه اي از آن (مربوط به



دما و فشار تصحیح اثر تغییرات 

در اندازه گیري دبی گازها، در صورت تغییر دما و فشار خط، جرم حجمی گاز نیز تغییر می کند. یکی از 
روش هاي تصحیح اثرات این تغییرات، استفاده از فلو کامپیوتر است. در این روش، براي تصحیح اثر این 

ریفیس توسط ترانسمیتر اختالف فشار، فشار تغییرات، بایستی عالوه بر اندازه گیري اختالف فشار دو طرف ا
و دماي خط نیز اندازه گیري شده و سپس توسط دستگاه فلو کامپیوتر، تصحیحات الزم براي تغییرات دما و 

فشار انجام می شود.

.flow computer. نحوة اتصال اریفیس به 12شکل 
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