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 روش اندازه پرکاربردترین سایت گالس یا همان لول متر های شیشه ای

به خاطر همین کاربرد گسترده به آن  .است گیج صورت بهگیری سطح 

Level gauge   شودگفته می. 

 ها سر و کار داشته اید، حتما لولاگر با تجهیزات ابزاردقیق و سطح سنج 

 .ایدمتر های سایت گالس را در پروژه ها دیده 

در این بخش، ساختمان داخلی یک سایت گالس و استند پایپ ها و 

 .کاربردشان در صنعت را بررسی خواهیم کرد

 

 (Level gauge)  سایت گالس
  است و گیج  صورت  بهروش اندازه گیری سطح  پرکاربردترین سایت گالس، 

 .شودگفته می   Level gaugeبه خاطر همین کاربرد گسترده به آن
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 به هم )در فیزیک دبیرستان( برای این روش از قاعده ظروف مرتبطدر 

  رت دیگر چنان چه مخزن از دو نقطهبه عبا .شودنمایش سطح استفاده می 

ها )منفذ ها( یک لوله به این نازل سوراخ شده )پایین و باالی مخزن( و

در نتیجه خواهیم داشت که سطِح سیال موجود در  ای متصل کنیم؛شیشه

 .با سطح سیال داخل مخزن است برابر این شیشه 

 تواندمی  2" و یا 1" ی مخزنها بر روی کناره Level gauge سایز کانکشن

 300# برابر با ratingو با مینیمم  فلنجیاین اتصال از نوع  باشد که معموال

 .شوددر نظر گرفته می 

 توان از کانکشن پیچی جود است، می ک که با فشار پایین مودر مخازن کوچ

 جهت کانکشن بر روی ایزوله  ولوواحد پایپینگ دو عدد  .نیز استفاده کرد

سپس واحد ابزار دقیق سایت گالس را روی  مخزن نصب کرده و هاینازل 

 .نمایدهای ولوها نصب می فلنج

 سطح خاص، توسط واحد فرآیند مشخص بر روی مخازن معموال چند

 :گرددمی 

 .پر است 25%تا  15% که مخزن حدود ( LL) Low Lowسطح •

 .درصد پر است 25% که مخزن حدود (L) Low سطح •

 .پر است 75% که مخزن حدود( H) High سطح •
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 .پر است 00 %که مخزن حدود (  HH) High Highسطح •

 .شوندطور کامل پر نمی به دلیل مسائل ایمنی هرگز مخازن به   :تذکر 

یعنی همان شیرهای  ) level gauge های نازل ها Elevation همواره  :نکته 

  سطح شود که از به نحوی در نظر گرفته می  (Level gauge واصل به

 ( HH  مثال)   باالتر  سطحتر و از  پایین  متر میلی  150حداقل  (   LLمثال)   ترپایین 

 .باالتر قرار گیرد متر میلی  150حداقل 

شود و به تر گفتیم، سطح مخزن برحسب درصد بیان می طور که پیشهمان

 .شوندها برحسب درصد شماره گذاری می   Level gaugeهمین منظور

 مثال 

در ابتدا  روی مخزن نصب کنیم، LG فرض کنید که بخواهیم یک عدد

 از واحد فرایند ( HH/H/L/LL ) بایستی اطالعات اولیه را در مورد طول ها

باشد و بخواهیم  LL=250 mm  ,HH=1250 mm فرض کنید .بگیریم

 ها و سپسلت، درخواست گرفتن نازلشما در این حا  .سطح را اندازه بگیریم

 دهید؟ولوهای ایزوله را در چه ارتفاعاتی می 

 ؟جواب
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 نازل پایینی در ارتفاع Elevation با توجه به موارد گفته شده بایستی 

mm100    نازل باالیی در ارتفاعو  mm1400  فاصله   به عبارت دیگر  .نصب شود

 .باشد Center to center (c/c) ، mm1300مرکز تا مرکز فلنج نازل ها 

 است هنگام تامین کاال، نتوان هیچتوجه داشته باشید، ممکن : در عمل 

 این مقدارلذا بهتر است    تولید نماید، LG ای پیدا کرد که با این طولسازنده

نازل ها را پیش خود محفوظ نگه  Elevation دست آمده اولیه برایه ب

و دریافت نقشه های سازندگان، نسبت به  پس از نهایی شدن  داشته و

  اقدام سوراخ کاری مخازن  جهتدقیق به واحد مکانیک   Elevationاعالم

سپس کرده و   holdسطوح را  To be finalized laterلذا با عبارت  .شود

 .کنیم()عبارت فوق را در داخل دیتاشیت وارد می  کنیمآن ها را نهایی می 

 که شرکت سازنده تولید center to center ممکن است نزدیکترین طول

های و طولسازنده  طبق مدارک شرمت  )   .باشد  C/C = 1336mmکند،  می 

شرکت توسط این  1300  سایز که کنید فرض –ارائه شده توسط آن شرکت 

 .(شودسازنده تولید نمی 

  خواهد بود. و با  Elev.2=1436mmو   Elev.1=100mmدر این صورت 

 .شودو زدن ولوهای ایزوله داده می  این مقادیر دستور به سوراخ کاری
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در مورد انواع ولوها در فصل شیرهای کنترلی به تفصیل صحبت خواهیم 

 .کرد

 

 تعمیرات سایت گالس 
ای شما بشکند یا نیاز سایت گالس( شیشه)  level gauge فرض کنید که

در نتیجه هنگام تعمیرات، الزم است که سیال داخل   .باشد که به تعمیر برود

  drain و  ventفلذا برای تخلیه از دو ولو گردد، خالی ای ستون شیشه

 اینچ هستند و به صورت 4/3و یا  2/1کنیم که دارای سایزهای استفاده می 

 .شوندنصب می  gauge پیچی روی

 



 

6 www.namatek.com 

  یال خورنده و اسیدی یا سیال گراندقت کنید که اگر دارای سیال سمی یا س

را باز کنید تا سیال  Drain نبایستی به سادگی شیر قیمت )بنزین( هستید،

را به یک  Drain پس بهتر است در این حالت، حتما .بر روی زمین بریزد

 ای آن است که واحد پایپینگ،این به معن .وصل کنید Closed drain خط

 در این صورت   .را با یک پایپ به یک مخزن یا یک تانک برساند drain شیر

 نک یا مخزن رفته و در آن جا، سیال به سمت تاdrain  پس از باز شدن شیر

 .شودجمع آوری یا سوزانده یا بازیافت می 

 کنید که سایزی مشابهمی ز مشاهده  را نی Vent همچنین در تصویر باال، شیر

 .تواند داشته باشدمی  Drain با ولو

 

 ؟کاربرد ولو ونت چیست
  .شد  نخواهد را باز کنید، سیال خارج   Drain توجه کنید که اگر شما فقط شیر

 و در باالی سطح سیال، Level gauge این به خاطر آن است که در داخل

مثل اینکه یک  )  .بیایدگذارد که سیال به بیرون و نمی  فشار َپک شده است

 م و سپس دست خود را در باالی ِنیدادیِنی را در داخل نوشابه قرار می 

  از ِنی خارج هیچ چیزی از نوشابه  آوردیم ومحکم گرفته و ِنی را بیرون می 

 زمین روی بر نوشابه ِنی، روی از دستتان برداشتن از پس سپس –شد نمی 
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 کنیم تااستفاده می  Vent نتیجه از شیردر  .(  شدمی   خارج  ِنی   از  و  ریختمی 

 Level  با باز کردن این شیر، فشاِر دو سِر سیال یکسان شده و سیال بتواند از

gauge  خارج شود. 

  از یک پالگ یا پیچ با  vent توان به جای ولوها می در برخی از پروژه :تذکر 

 پالگ یا پیچ را باز کنید تا سیالهمان ابعاد استفاده کنید و برای هوادهی، 

 .خارج شود Drain از شیر

اولین مرحله )  Level gaugeبرای ورود سیال بههمچنین پس از نصب، 

 را باز Vent را بسته و Drain در ابتدا شیر ،(بهره برداری از سایت گالس در

  Level gauge سیال به داخل  باز کنید تا  بگذارید و سپس ولوهای ایزوله را

 .را نیز ببندید Vent بیاید و پس از ورود سیال به سایت گالس، شیر

 

 بر روی مخازن  Stand Pipe کاربرد
برای برخی . )متر است 2و سایت گالس حداکثر  Level Gauge طول

مثال   کاربردهای خاص، ممکن است در ارتفاعات کمی بیشتر هم ساخته شود

 توانیم به سازندگان مطرحشیم، می متر نیاز داشته با 2.8اگر به ارتفاع 

 در طول های زیاد شیشه شکنندگیاین محدودیت به علت .( مراجعه کنیم

 .باشدمی   LGشدن  سنگین و همچنین 
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 ,Klinger, Bonetti, Nuovaاز سازندگان مشهور این تجهیز می توان به

fima, PHÖNIX  اشاره کرد. 

 داشته باشیم و بخواهیم سطح m8 فرض کنید مخزنی با ارتفاع :سوال 

 حداکثر با طول Level gauge با توجه به اینکه ببینیم؛ m8 سیال را تا

m2  شود، باید چه ابتکاری را به خرج بدهیم؟ساخته می 

 استفاده کنیم که Level gauge عدد 4اولین راهکار شاید این باشد که از 

اما اگر . ُخب، کامال صحیح و دقیق .متر را پوشش بدهیم 8بتوانیم در کل 

 دو عدد سوراخ بر روی مخزن بزنیم ،LG منظورتان این است که به ازای هر

 .سوراخ( بایستی بدانید که سخت در اشتباه هستید 8)در مجموع 

 ل بر روی آن نصب شده است، به شدتناز 8انشعاب دارد و  8مخزنی که 

مخزنی   .ها داردها و سوراخاز محل جوش کاری (leakage) ی احتمال نشت

 بدین منظور، در این شرایط یک .سوراخ، مخزن نیست، آبکش است 8با 

 بعد به تعداد الزم، پایپ را دهیم وروی مخزن جوش می  3یا " 2پایپ "

  Stand Pipeکنیم؛ این پایپ را ها را نصب می  Level gauge سوراخ و

 .نامیممی 

  standو روی  LGعدد  3اینچ ماکزیمم  2با ضخامت   stand pipeروی

pipe   عدد  5اینچ، ماکزیمم  3با ضخامتLG   این ) .توان نصب کردمی



 

9 www.namatek.com 

 و خطرات و اتفاقات بعد از stand pipe محدودیت به علت سنگین شدن

متری، وزنی نزدیک به  2جالب است بدانید که یک لول گیج  .باشدآن می 

kg  70 دارد). 

 .اندواقع شده stand pipe روی یک LG عدد 3در شکل زیر 
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 انواع سایت گالس )لول گیج(
Tubular 

 
 شود و برای آنکه به مخزن وصل می است  ای یک تکه استوانه شیشه یک 

 .گیرنددر نظر می ( حفاظ)    Mica shieldکه آسیب نبیند، اطراف آن را

 

Reflex 
 :، دارای شکل ظاهری زیر استReflex یک سطح سنِج مدلِ 
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 مشاهده Level gauge این همان تصویری است که در ابتدای معرفی 

 .کردید

 

Transparent 
 بوده و تفاوت عمده آن در ادوات Reflex این آیتم، بسیار شبیه به

 .است Reflex اش نسبت بهداخلی 

 یکی جلوی سیال و دیگری در پشت آنکه  دو شیشهاز  Transparent در

 .اندمحافظت شده Armour است، استفاده شده است که این شیشه ها با

 .، ولیکن با دو صفحه شیشهReflex دقیقا مشابه با
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 .آیدکنید، سیال در حِد فاصِل دو شیشه باال می همان طور که مشاهده می 

 به طور کامل، از دو شیشه استفاده  نور   شکستدر واقع برای از بین بردن اثر  

در این حالت نور با گذر از این دو شیشه، به هیچ وجه دچار   ایم کهکرده

 .شودشکست نمی 

 

 لول گیج مغناطیسی ) سایت گالس مغناطیسی(
  و یا  (Glass Failure) وجود دارد شیشه  شکستگی در جاهایی که احتمال 

 از این روش  باال است،  زاآتش یا    سمی جاهایی که احتمال نشت سیاالت    در

 .شودبرای خواندن سطح سیال استفاده می 

 انند قیر که پس از چند دفعه باالم  High viscousهمچنین برای سیاالت 

 باعث ماسیده شدن روی جداره شیشهو پایین آمدن سیال در درون شیشه،  
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 یح را در پی خواهیم داشت، از اینعدم قرائت صحدر نتیجه آن،    شوند ومی 

 .کنیمروش استفاده می 

 شود نیزمی   متالطم گیرند و سطح آن ها  قرار می   جوش  نقاطسیاالتی که در  

 .توان از این روش بهره جستمی 

 قسمِت   توان از این روش استفاده کرد، زیرانیز می   بلند  ارتفاعبرای مخازن با  

  . لذا این تجهیز در طول بلند نیزهای قبلی، نداردالتشکننده در مقایسه با ح

 (.m 10حدود )  شودساخته می 

 

 


