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:مقدمٍ  

فشار یکی از مهمترین پارامترهای استفاده شده در صنعت 

برای کنترل پروسه های مختلف میباشد و از تمسیم نیرو بر 

 .آید سطح به دست می

 

 :این کمیت با توجه به این که در مواردی نظیر 

 ارتفاع سنجی سطح مایعات  

 فلو وهمچنین اندازه گیری سرعت سیاالت  و

نیز کاربرد دارد اهمیت ویژه داشته و تجهیزات و وسائل  

مختلفی جهت اندازه گیری آن در شرایط مختلف ابداع 

  .گردیده است

 



 :مهمترین واحدهای فشار

Bar,paskal,psi,kg/cm2,mm Hg          

 

 

 :تبدیل واحدها

1bar=14.7psi=10^5paskal=1kg/cm^2=760mmHg 

 



 

های فشار آنالوگ از لدیمی ترین ابزار دلیك رایج در  گیج    

صنایع جهت نشان دادن ممدار فشار میباشد که هنوز به لحاظ 

ت و لیمت مناسبی که دارد از پر مصرف ترین یمحبوب

 .تجهیزات جهت نمایش فشار میباشد 

 

به سادگی ممادیر فشار در گستره ای وسیع حتی تا  که 

1000bar  اندازه گیری میکنند. 



 :به موارد زیر بایستی توجه کرد PGجهت به کار گیری     

 لطر صفحه و جنس بدنه -1

 رنج یا دامنه انداره گیری-2

  Scaleدرجه اندازه گیری یا-3

 جنس لسمت رطوبت گیر -4

 اتصاالت زسای -5

 NPTاستاندارد بین المللی میلی متر

  BSPانگلیس و آمریکااینچ استاندارد 

 نس لسمت داخلی و خارجیج-6

 دلت اندازه گیری -7

  Flangeنوع -8

 نوع دیافراگم -9

 نوع ، طول و جنس کاپیالری -10

 زاویه دید -11

 



:نکته   

 قطر صفحه گیج های موجود در بازار معموال 

 .سانتیمتر می باشند 25،15،10،5،3در اندازه های 

درجه بندی گیج های فشار می تواند بر حسب یک  یا دو 

 .واحد باشد

همچنین گیج های فشار در نوع دیجیتال و روغنی نیز 

 .موجود می باشند

صفر گیج همه جا یکسان نیست ، بستگی به ارتفاع از 

 .سطح دریا دارد 

 





 : PGنصب استانذارد 

 نصب روی لوله های افقی •

 نصب روی لوله های عمودی•

  

 8نباید بیشتر از (  Fittings) طول اتصاالت: تذکر   

inch  باشد. 

 8اگرمجموع اتصاالت جهت نصب فشار سنج بیش از  

inch شد باید اتصاالت را توسط   Support  محکم

 .کرد



 :انواع ابسار های فشار



1. Pressure gauge 



2.Digital pressure meter & indicator 



3.Pressure transmitter 



4.Differentinal pressure transmitter 



5.Monometer 



6.Pressure switch 

& … 



 :انواع اندازه گیر فشار از لحاظ ساختمان 

 ( MANO METERS) مانو متر1.

 (bellows) فانوسی -بیلوز2.

 ( DIAPHRAGMS)  دیافراگمی3.

 ( CAPSOULES) کپسولی4.

 (RESSURE MEASUREMENT BOURDON)  نوع بوردون5.

 

 
 



 هانو هتر1.

این دستگاه تشکیل شده است ازیک لوله شیشه ای مدرج •

الکل که  آب ویا، با یک مخزن حاوی مایعی مانند جیوه 

برای اندازه گیری فشارهای کم ومخصوصا برای تنظیم 

 .ومیزان کردن دستگاه ها وکنترلرها استفاده می شود 

 



:انواع هانوهتر  

•U شکل: 

آب استفاده می  4inchبرای اندازه گیری فشارهای کم مثال 

 .شود

 :مخزن دار •

 آب inch 12اندازه گیری فشار های بیشتر مثال 

 :مایل•

 برای اندازه گیری دقیق تر فشار



 نکته

وبرای خواندن آنها راس  باشد تراز مانومترباید•

منحنی مایع درون مانومتررامنطبك بردرجات 

که این راس درمانومترهای  نمود وآنرا خواند

آبی گودترین ودرمانومترهای جیوه ای باالترین 

درضمن خط دید . نمطه درنظرگرفته میشود

 .باشد افقیچشم باسطح مایع باید کامال 

 





  (فانوسی) بیلوز -2

تشکیل می  فلز ،الستیک ودیگرمواد انعطاف پذیربیلوزها از

انبساط شوند که باافزایش یاکاهش فشار ورودی به آنها دچار

طولی شده وبااستفاده ازمکانیزمهای مناسب ازاین  وانقباض

معموال رنج کاری آنها پایین بوده .تغییر طول استفاده می شود 

تجاوز نمی کند ودرترانسمیترها وکنترلرها ازآنها  psiوازچند

 .استفاده می شود

 





دیافراگمی -3  
این وسیله که بنام مجموعه دیافراگم نیز شناخته می شود ازیک 

یاچند دیافراگم روی هم تشکیل شده است وبه شکل مدورمی 

باشد وازالستیک یاآلیاژ فلزی ساخته شده است وبیشتر 

  .دردستگاه های ثابت از آن استفاده می شود

برای اندازه گیری فشار های پایین معموال از دیافراگم های 

بزرگ و غیرفلزی استفاده می شود و برای اندازه گیری فشار 

 .های باالتر از دیافراگم های کوچک و فلزی استفاده می شود

 









کپسولی -4  

ازدودیافراگم تشکیل شده که بهم متصل هستند وبین آنها 

(   اختالف فشارسنج) dp cellمایعی لراردارد که دردستگاه 

یکی ازموارد کاربرد آنها .ازآنها استفاده می شود 

 .دراوریفیس میترها می باشد

از  بیشترمحدوده اندازه گیری فشار توسط کپسول ها 

 .دیافراگم ها می باشد

 



نوع بوردوى -5  
ساخته  1851شخصی به همین نام درسال  این محفظه لابل ارتجاع توسط

و شده که بصورت یک لوله فلزی باسطح ممطع تمریبا بیضوی است 

فشار سیال وارده آن را از بیضی . عامل سنجش فشار در گیج می باشد 

 .به دایره تبدیل می کند 

به  شکل سطح مقطعبوردون بیشتر باشد و  ضخامت دیواره لولههرچه  

 دایره نزدیکتر باشد ظرفیت اندازه گیری بیشتر است

 





 نکته

 لوله بوردون برای اندازه گیری فشارهای زیاد*  

به کار می روند،ولی برای اندازه گیری مقادیر  psi 5^10تا  

 .مناسب نیستند(15psiزیر )کم فشار

 

حوزه اندازه گیری فشار توسط لوله بوردن بیشتر از دیافراگم *

 .و کپسول میباشد

 



 لًلٍ بًردين
 درسٍ وًع ساختٍ می شًد  

 



  Cنوع  -1

 جهت اندازه گیری فشار های معمولی•



 ( Spiral Type) حلسونی  -2 
 جهت اندازه گیری فشار های پایین با حساسیت و حرکت بیشتر  

 



 ( Helical Type) مارپیچی -3 

 
 جهت اندازه گیری فشار های باال•

 



  :اجساء فشار سنج نوع بوردوى 

.1bourdon tube 

.2Pointer 

.3Link 

.4Sector 

.5hair spring 

.6Union 

.7Glass 

.8Body 

.9scale 



  :ازموارد زیر جهت ساخت لوله های بوردون استفاده میشود•

 

 psi 1000وآب تا برای سنجش فشار هوا :فسفر برنز 

  3000psiبرای محصوالت گوناگون نفتی تا :آلیاژفوالد

که می تواند جایگزین هردومورد باال گردد :مس –بریلیوم 

  100psiتا

برای فشارهای زیاد بخار ومحصوالت  :فوالد زنگ نزن 

 800psiخورنده وغیره تا فشار





 انواع گيج ها



 گيج آنالوگ هعوولی1.
 .فقط وشان دَىدٌ ي فشار َستىد•



 low & highگيج آنالوگ با کنتاکت  -2
يك يا دي عقربٍ ديگر ريي آن قرار دارود كٍ امكان يصل يك •

 .كىتاكت با رسيدن بٍ دماي تىظيم شدٌ را دارود





 گيج آنالوگ روغنی -3

 :دليل استفادٌ از ريغه•
 حركت ماليم عقرب1ٍ.

 
ايجاد عايق بيه عقربٍ َا در وًع   2.

 كىتاكت دار



 گيج اختالف فشار -4





 گيج دیجيتال  -5

از صفحات ديافراگمی استفادٌ می شًد ي حركت ديافراگم را •
بديه صًرت در خريجی،  mv.بٍ استريه گيج مىتقل می وماييم

 .ومايش می دَد lcdداريم كٍ ريي  
 * مسيت *  

 امكان تغيير ياحد1.

 در حافظٍ ي داخلی minي maxثبت مقادير 2.

 امكان كاليبرٌ آسان3.





 خطاهایانواع شنایی با آ

Pressure gauge 
 



 :خطای صفری-1

ه ازی ن  ش 
چ  ف  که هی  ی  مان  ر از   Gaugeز  الات  ا کمی پ  ر و پ  ن  ت  ی  ان  ه کمی پ  رن 

ود ، عق  می ش 
وازد ن 

ر است   م. صق  ی  ن  حالت  گ ون  ری است   Gaugeدز ای  طای صق  هت  . دازای خ  ج 
چ   ی  کل ، از  ن  ن  مش  ع ای 

م  Zeroزف  ی 
اده می کن  ف  ود دازد است  ه وج  رن   . که زوی عق 

 
چ   ی  ه ن  رن  اده از    Zeroاگ ر عق  ف  ا است  د ، پ  اس  ه پ  ن  داس  ه زا دز  Pointerن  رن  کش  ، عق 

م ی 
ن  ا می ز  ه زا ح  رن  گ ر عق  ا دست  دی  راز داده و پ 

ر ق  ه زا زوی صق  رن  ک دست  عق  ا ی   .ا وزده پ 

 



 :خطای ضربذری-2

فطار اودازٌ گیری ضدٌ  bar 1اگر در فطار PGمًقع تىظیم
کمی بیطتر از يک ي يا کمی ) …0/99يا  …1/0برابر با 

باضد ي ايه خطا با افسايص يزوٍ َای استاودارد ( کمتر از يک 
 .فطار ، بیطتر ضًد گًيیم گیج دارای خطای ضربی است 

 
 .مرتفع می ضًد Linkايه خطا با تغییر 

 



 :خطای زاویه ای-3

 تًسط مىبع فطار استاودارد ابتدا ي اوتُای روج PGمًقع تىظیم

 را درست وطان می دَد يلی اعداد میاوی ( % 100  ,  % 0) 
 .را درست وطان ومی دَد  

 
را اعمال می  Full scaleاز % 50جُت رفع ايه مطکل فطار  

بر َم عمًد  SECTORي LINKکىیم ، در ايه حالت بايد
باضىد در غیر ايه صًرت پیچ تىظیم را ضل کردٌ ي ايه دي را بر َم 

 .عمًد می کىیم

 



  :خطای پسوانذ-4

بٍ مدت طًالوی در مسیر يک فطار باال  Gaugeاگر يک
کمی خاصیت االستیک خًد را از  C-Tube ، قرار گیرد

دست دادٌ ي خطای پسماود در آن بٍ يجًد می آيد کٍ ايه خطا 
 را بٍ ريش رفع خطاَای صفری ي ضربی رفع می کىیم



  :خطای از هن گسيختگی-5

را      over rangeدر اثر فطار C-Tubeدفرمٍ ضدن
 گًيىد

 



 :نکته ههن 

 %75~ %25در محدوده Gaugeرنج کاری مفید هر *
در این محدوده دلیك تر عمل می کند  Gauge است یعنی

.

نباید از   bar 6برای اندازه گیری فشار :به عنوان مثال
است بلکه  bar 6آن Full scaleگیجی استفاده شود که

 bar 8ی برابر با Full scaleاز یک گیج باباید
 .استفاده کنیم

 .تاس bar 6 ~ 2بهترین رنج کاری بین Gaugeاین در

 



 چنذ نوونه کاربرد گيج ها   



:انذازه گيری فشار خوى 



 انذازه گيری فشار سيال در هخازى و دیگ





 انذازه گيری فشار باد الستيك







مرجع برق كنترل و ابزاردلیك            

WWW.IR-PLC.IR 
@instrument_job کانال



استفاده در صنایع برودتی به عنواى گيج   
 سرویس



 انذازه گيری هيساى واکيوم 







 چنذ برنذ هعتبر



Ashcroft 





omega 



omega 



wika 



wika 



honeywell 



Endress hauser 



siemens 



 چند نمونه



 چند نمونه



 هنابع

 جسيٌ ي ابسار دقيق شركت وفت1.

2. Ashcroft 

3. Wika 

4. Omega 

& … 




