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  ملخص الوصف الفنى

A process and apparatus are disclosed for the accurate 

measurement and control of liquid flow at low flow rates. The 

invention is particularly applicable to the measurement and 

control of continuous liquid blending operations, e.g. gasoline 

blending, in which a liquid additive, e.g. tetraethyl lead, is fed 

into a continuously flowing liquid stream, the additive being 

added in precisely controlled amounts requiring precise control 

of liquid flow at very low flow rates. According to the invention 

the additive is fed from a stock tank 1 alternately into one or the 

other of two reservoirs 6, 7 connected in parallel between the 

inlet line 3 from the stock tank and an outlet line 20. As the one 

reservoir is being charged, the other is being discharged through 

the four-way valve 5 to the outlet. Flow through the outlet line 

20 is controlled by a valve 22. In accordance with the invention, 

the mass of liquid is continuously monitored by means in each 

reservoir sensitive to the weight of liquid in the reservoir which 

emits a signal proportional to the mass of liquid in the reservoir. 

This signal is passed to a differentiator for conversion into a 

flow signal proportional to the mass flow rate. The flow rate 

signal is fed to a ratio controller 36 for comparison with a 

demand signal fed via line 39 representing the desired flow rate. 

Depending on the difference, if any, between the flow signal and 

the demand signal, a control signal is sent via line 35 to 

automatically adjust the setting of the valve 22 and bring the 

flow rate to the desired value the control unit 33 also monitors 

the analogue signals via lines 30 and 31 to initiate the change – 

over from one reservoir to the other at the end of each filling and 

discharge phase of the operating cycle, in the preferred 

arrangement the rate of mass discharge of liquid from each 

reservoir is sensed by detecting the change in apparent weight of 

an elongated solid element suspended in each reservoir and 

extending into the liquid   



ملخص الوصف الفنى 

 ( عربى)

 فيما يلي شرح لعملية وجهاز من اجل القياس الدقيق للسوائل وضبط تدفقها عند

معدالت تدفق منخفضة، ويستخدم االختراع بصفة خاصة في مجال قياس وضبط 

حيث يرسل ( الجازولين) السوائل، مثل توليف البنزين المستمرة لتوليف  العمليات

مثل رباعي اثيل الرصاص، الى تيار سائل مستمر التدفق، وتجري  مضاف السوائل

بمقادير مضبوطة بدقة عند سرعات تدفق منخفضة جدا،  باضافة المادة المضافة

 على التوالي الى مستودع او 1صهريج رصيد  وطبقا لالختراع يرسل المضاف من

من صهريج 3بالتوازي بين خط المدخل  المرتبطين 7،  9االخر من المستودعين 

تفريغ المستودع االخر من  ، واثناء تعبئة مستودع يجري02الرصيد وخط مخرج 

التدفق من خالل خط  الى المخرج، ويجري ضبط 5خالل الصمام الرباعي االتجاه 

السائل بصورة  بينان كنلة، وطبقا لالختراع يتم 00بواسطة الصمام  02المخرج 

 مستمرة بواسطة وسيلة في كل مستودع تحس بوزن السائل في المستودع وتصدر

 اشارة تتناسب مع كتلة السائل في المستودع، وتمرر االشارة الى مفاضل يحولها الى

اشارة تدفق تتناسب مع سرعه تدفق الكتلة، وترسل اشارة سرعه التدفق الى ضابط 

تمثل سرعه التدفق  36ها باشارة طلب مرسله عن طريق الخط لمقارنت 36 النسبة

واعتمادا على الفرق ان وجد بين اشارة التدفق واشارة الطلب، ترسل  /المطلوبة،

 00لتضبط بصورة اوتوماتيكية وضع الصمام  35الخط  اشارة ضبط عن طريق

ات ايضا اشار 33المطلوبة وتبين وحدة الضبط  وجعل سرعه التدفق عند القيمة

التحويل من مستودع الى المستودع االخر  لبدء 31و  32التناظر عن طريق الخطين 

دورة التشغيل، وفي التجسيم  في نهاية كل طور من اطوار الملء والتفريغ في

التغيير في الوزن  المفضل، يجري حبس سرعه كتلة السائل من كل مستودع بكشف
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