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 یا به عبارتی استفاده از سطح سنج Level meters با اندازه گیری سطح

 .ها یکی از مهمترین پروسه ها در صنایع و کارخانه می باشد

  ا انواع روش های اندازه گیری سطحدر این مقاله سعی می کنیم که شما را ب

 .اصول اندازه گیری سطح را به شما بیاموزیم و مخازن آشنا کرده و

م و استانداردها شروع کرده و روش های مختلف را بررسی می از مفاهی

 .کنیم

 

مفاهیم و اصطالحات اولیه در اندازه گیری 
 سطح

دهیم، همیشه به اطالعاتی برای ها و کارهایی که انجام می در تمامی پروژه

  ربط آن به  .دست آوردن میزان سیال ذخیره سازی شده نیاز داریم iب

خیلی ساده است، شما یک مخزن با سطح  گیری سطح چیست؟اندازه

شما به راحتی با اندازه گیری  .است 15mدارید که ارتفاع آن 2m 500مقطع 

بنابراین  .توانید به حجم ذخیره سازی شده، دست یابیدسطح مخزن می 

  عدادی مخزن داشته باشید و سطح آن خیلی بعید است که در پروژه ای ت 

 .ها اندازه گیری نشود

 .ادامه مقاله به فلوتر ها هم خواهیم پرداختدر 
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 استاندارد ها
 :پرکاربردترین استانداردها در اندازه گیری سطح عبارتند از

API 550 Part 1 – Section 2 

IPS – IN – E/M/C – 140 

(API 2545) Tank gauging 

 

 دیمانسیون
 نیم وکبیان می  درصد گیری سطح را همیشه به صورت توجه کنید که اندازه

 .پر است چند درصد از کل مخزنهمیشه به دنبال آن هستیم که ببینیم 

 توانیم حجمدن مخزن، به راحتی می دقت کنید که با داشتن درصد پر بو

 زیرا سطح مقطع مخزن ثابت .سیال ذخیره سازی شده را به دست آوریم

 است؟(بوده و با داشتن ارتفاع مخزن )چند درصد از سطح کلی مخزن پر 

و تنها در روش    .به راحتی میزان سیال موجود داخل مخزن را خواهیم داشت

Tank gauging خواهیم خواند میلیمتر، سطح مخزن را بر حسب. 
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یجی 4معرفی    کاربرد در حالت) سطح سنج گ 
Gauge ) 

 ی اندازه گیری سطح، با هم به روشهاای برای معرفی روشبه عنوان مقدمه

 گیرینیم با آن ها سطح را اندازهتواا کمترین امکانات می هایی که خودمان ب

 بپردازیمکنیم، می 

  :مواد اولیه 

 آب تانک یک – کفش عدد یک –یک تکه چوب 

گیری سطح تانک با و لطفا یک راهکار ساده برای اندازه کمی فکور باشید! 

 ه و فقط با فرو دادن چوب در تانکبله، خیلی ساد.  وسایل فوق، ارائه بدهید

 توانید به صورت تقریبی به درصدی و مشاهده میزان خیس شدن چوب، م

 .آب داخل مخرن پی ببرید

 اندازه گیریبرای صنعتی های کاربردی و خب حاال برویم به سراغ روش

 .سطح

 

 Deepعمق سنج 
 است. این تجهیز دقیقا  Deepساده ترین روش اندازه گیری سطح، روش  

 .همانند گیج روغن ماشین است
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توان از این تجهیز دارد، می   چسبندگی یا    ویسکوزیته باالدر جاهایی که سیال  

 ایجادی دستک  عمق سنج تغییر رنگ زیرا به وضوح بر رو .استفاده کرد

 .دهدمقدار سطح را نشان می  شاخص، شود و میزان تغییر رنگ تا می 

 شده عمق سنج ها می باشد استفاده از فلوتر به عنوان تجهیزی که صنعتی 

 .می کنیم

 

 (Floater)فلوتر 
 های خانه آبی کوچکی که در گوشه  فلوتر همان تجهیزی است که در کولرهای

 .شودداریم، استفاده می 

 مخزن شناور است و کافی است توسط فلوتر، بر روی سطح  مایع درونیک  

 .یک استند، این فلوتر را به یک محور )چرخ دنده( و یک پوینتر متصل کنیم
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حرکت باال و پایین سطح و در نتیجه حرکت فلوتر، منجر به حرکت پوینتر 

 .گرددروی یک صفحه مدرج می 

 
 شده است و اگر سطح سیال باال اریدقت کنید که گیج از باال شماره گذ

دهد بیاید، پوینتر به سمت پایین حرکت کرده و مقدار بیشتری را نشان می 

 مت باال می رود و پوینتر به باالاگر سطح سیال پایینتر برود، فلوتر به س و

  .دهدرفته و مقدار کمتری را نمایش می 

  بله از همین فلوتر   .شوددر باک بنزین ماشین نیز از این مکانیزم استفاده می 

 های امروزی، به هنگامی از ماشینتر و تعداد اندکهای قدیمی در مایشن

آمد و مقدار حرکت ماشین در مسیر سرباالیی، عقربه بنزین ماشین پایین می 
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این مشکل به دلیل مورب شدن سطح باک و در . دادکمتری را نمایش می 

 .هستنتیجه تاثیر بر روی محل اصلی فلوتر بود و 

را به صورت سروو لول گیج خواهیم داشت که  این روش در صنعت معموال

 .در ادامه آورده شده است

 

 ( Servo level gauge) سروو لول گیج
 .های بسیار قدیمی در اندازه گیری سطح استاز روشاین روش، یکی 

 به طور مثال در آمریکا و از همان ابتدای کشف نفت در ایالت پنسیلوانیا

(Pennsylvania) برای ذخیره نفت در مخازن از این روش استفاده ،

 .گردد، استفاده می متر 15این روش برای مخازن بلند تا سقف  .کردندمی 

سایز منهول   .کنندپیاده سازی می  Man-hole ک منهولروی مخزن، عموما ی

ای باشد که یک انسان بتواند از آن عبور کرده و به داخل  بایستی به اندازه

 .(”24)مخزن برود 

 

https://www.flotech.com.sg/products/level/magnetic-float-indicator/magnetic-float-indicator-mlg28/
https://www.flotech.com.sg/products/level/magnetic-float-indicator/magnetic-float-indicator-mlg28/
https://www.flotech.com.sg/products/level/magnetic-float-indicator/magnetic-float-indicator-mlg28/
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 طح آب قرار بگیرید و همچنین برایزیرا فلوتر بایستی از این منفذ بر روی س

 به داخل مخزن رفته و تعمیرات را تعمیرات و نگهداری از طریق این منفذ

 .دهیمانجام می 

 مکانیزم عملکرد سروو لول گیج

 :مکانیزم اندازه گیری به این روش به صورت زیر است
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وجود دارد که در باال و پایین   Guided wireاگر دقت کنید، دو عدد •

  اند. )در شکل بعدیشده لنگر( محکم) Anchorمخزن به وسیله 

 اند( مشخص شده

گیری( به چرخ نوار اندازه) Measuring tape فلوتر نیز به وسیله یک •

پوینتر  ها( یک عدددنده ها )چرخدنده ها متصل شده و روی این قرقره

شود درنتیجه حرکت فلوتر در نهایت به این عقربه اعمال می   .موجود است

 .چرخاندو عقربه را می 

گیری( در باالی  اندازه  نوار) Measuring tapeبیشتر دقت کنید، اگر  •

زانویی( به چند قرقره متحرک )  sheave elbowمخزن از طریق دو عدد  

 اصطکاکی بین باشند کهای می ها به گونه elbow این .گرددمتصل می 

tap ایجاد نگردد گیریجاد نشود و خطایی در اندازهو آن ها ای. 

شده   از دو سمت مهار Guided wire د، فلوتر توسط دوپس اگر دقت کنی •

 .تواند حرکت کندو در امتداد طول آن ها می 

Guided wire   گرفته شده است که اگر سطح متالطمبرای این در نظر 

 .است آسیب نبیند نازککه   Measuring tapeشد،

مربوط   نازل  ید،  اشاره کردیم و اگر دقت کن (Man-hole) پیشتر به منهول •

 .شوندها، روی منهول نصب می  Guided wire به فلوتر و
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  ، داخل گیجکنیم که در و به عنوان آخرین نکته، به این مسئله اشاره می  •

، منجر به تغییر tape تعدادی قرقره وجود دارد که شل و سفت شدن

 .شودها و حرکت پوینتر می قرقره

طول )   "H"بر طول مخزن  بایستی حداقل دو برا Measuring tape طول •

 .مورد نظر جهت اندازه گیری( باشد

         Length of Measuring taps > 2H 
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 (Level gauge)     سایت گالس
  است و  گیج صورت به روش اندازه گیری سطح پرکاربردترین  سایت گالس ،

 .شودگفته می  Level gauge به خاطر همین کاربرد گسترده به آن

 

 سطح سنج خازنی  
 اندازه گیری سطح نصب سطح سنج خازنی را از باال بر روی مخازن، جهت

 .کنیممی 

 ابتدا بر روی مخزن یک پروجکشن نازل توسط واحد پایپینگ ایجاد شده و

 قرار گرفته و بر روی آن سطح سنج اینچ 4تا  2سپس بر روی آن، یک فلنج 

 .کنیمرا نصب می 

این ضریب  قرار دارد، یک ضریب دی الکتیک دارد،سیالی که داخل مخزن 

  K>10 باشد، سیال نارسانا بوده و اگر K<10 دهیم و اگرنشان می  K را با

 .باشد، سیال داخل مخزن رسانا خواهد بود

 
هر   توان استفاده کرد، ولیکناز سطح سنج خازنی برای هر دو نوع سیال می 

این   .بایستی حتما رعایت شود  کدام دارای الزامات و شرایط خاصی است که
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 رد سطح سنج خازنی ، بررسی خواهیمالزامات را در حین توضیح نحوه عملک

 .کرد

 

 شیوه عملکرد سطح سنج خازنی
 ای یامیله)  ایاین سنسور اندازه گیری سطح ممکن است، تک صفحه

probe  )ع یا دو صفحه خازن داشته باشیم ودر واق  .ای باشندیا دو صفحه 

منظورمان )   .اینکه یک صفحه خازن داشته باشیم )و دیگری جداره مخزن(یا  

این است که درحالت دوم، به جای یکی از صفحات خازن که باید میله باشد، 

 (.از دیواره مخزن استفاده کنیم

 :مثال در شکل زیر، دو صفحه خازن داریم

 
 .است K که این مسئله، وابسته به نوع سیال داخل مخزن و ضریب
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 طح سنج خازنی دو صفحه ای استفادهاگر سیال رسانا باشد، بایستی از س

 یک .تا بین دو صفحه یک خازن ایجاد شود. دقیقا مطابق شکل قبلی  کرد،

خازن در قسمتی که سیال قرار دارد، تشکیل شده و یک خازن نیز در قسمت 

ه کامال واضح است که این دو خازن، چون صفح  .شودباالی سیال ایجاد می 

 :شان بهم متصل است، بایکدیگر موازی بوده و داریمهای هم نام

 

 
 با جداره مخزن ایحاد کرده و از اما اگر سیال عبوری نارسانا باشد، خازن را

 :شودهمان تک صفحه خازن استفاده می 
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  capacitive استفاده از سطح سنج
 Interface  در سرویس های 
 توان در سرویس هایی که دارای سطحاندازه گیری می همچنین از این روش  

 .نیز است، استفاده کرد (Interface) جدایی 
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امولسیون و سطح سوم  به طور مثال در شکل باال سطح یک آب، سطح دوم

 االت دارای ظریب دی الکتریک مختصزیرا هر کدام از این سی .روغن است

لت هریک از این سیاالت در این حا .شوندبه خود است و در هم حل نمی 

 .کنندخازن های متفاوتی را ایجاد می 

،  Siemensبه توانگان معتبر سطح سنج خازنی می از سازند 

Endress+Hauser  ،FMI51 ،FMI52 اشاره کرد. 

 

 ویژگی های کاربردی سطح سنج خازنی
ولیکن اگر سیال   .این روش هیچ محدودیتی از نظر فشار و دمای سیال ندارد

 probe   زیرا  .بود، از این روش نباید استفاده بشود partial ای وعبوری توده

 .شوندمیله( ها نازک بوده و پس از مدتی دچار آسیب و شکستگی می ) 
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 اال( هم کمتر از این روش استفادهبرای سیاالت ویسکوز )ویسکوزیته ب

 .زیرا میله ممکن است دچار خوردگی و از بین رفتگی بشود شود،می 

 .شودمتر از این روش استفاده می  3تا  2همچنین حداکثر تا طول های 

 2برای اندازه گیری سطح یک مخزن  در شکل زیر از یک سطح سنج خازنی 

 :متری گازوئیل استفاده شده است

 
 اع کمی داشته و هم سیال تمیزی درطور که گفته شد، هم ارتفکه همان

 .شودداخل آن ذخیره می 


