
 

 

 



 

 

 

 مقدمه

اتوماسیون صنعتی می باشد. اویلی کاال همواره در راستای  و کننده انواع محصوالت ابزار دقیق تامین کننده و وارد OiliKalaفروشگاه اینترنتی 

ی فنی به همکاران و دانشجویان تحقق رسالت سازمانی خود و دستیابی به چشم انداز مجموعه گام برداشته و در راه آموزش و ارائه مشاوره

 ایه تا تکنولوژی های روز کرده است.به تولید و عرضه محتوای آموزشی در زمینه دانش ابزار دقیق از مفاهیم پاقدام گرامی 

شامل متون، تصاویر، فیلم های آموزشی و سواالت پرکاربرد می باشد. تیم فنی گردآورنده سعی بر این دارد که این مجموعه محتوای آموزشی 

بسیار مناسبی برای خرید محصوالت محتوای تولید شده راهنمای . آماده کرده و در اختیار عالقه مندان قرار دهد متون را به زبان ساده و غنی

 ابزار دقیق بوده و پاسخ سوالت متداول هنگام خرید و تصمیم گیری برای انتخاب تجهیزات را گردآوری کرده است.

 آنچه در راهنمای کامل خرید فشارسنج صنعتی خواهید خواند:

 فشار چیست؟ 

 واحد فشار 

 فشارسنج چیست؟ 

 الکتریکی روش های اندازه گیری فشار 

 ارامترهای تعیین کننده در انتخاب مانومترپ 

 کاربرد مانومترها 

 .... مانوستات و 

 تیم فنی و پشتیبانی اویلی کاال همواره در کنار شما و آماده پاسخ گویی به سواالت فنی شما عزیزان و همکاران گرامی می باشد.

 تیم تولید محتوای اویلی کاال

 79  پاییز                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 فشار چیست؟
 :می شودطبق قرار دادهای جهانی فشار به صورت زیر تعریف 

 :را فشار می نامند A به مساحت سطح وارده F نیرو شود بنابراین نسبت مقدارنیرو بر واحد سطح که به صورت عمودی بر سطح وارد می

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑠𝑢𝑟𝑒 =
𝐹𝑜𝑟𝑐𝑒

𝐴𝑟𝑒𝑎
         

 

 فشار با مساحت رابطه معکوس دارد، بنابراین هر چه سطح بزرگتر فشار کمتر.

 اسکالر است که در واقع دو کمیت برداری را به هم مرتبط می کند.فشار یک کمیت 

 واحد فشار

 سیستم ها و مناطق مختلف جهان می پردازیم.فشار واحدهای مختلفی دارد. در ادامه به بررسی واحدهای فشار در 

 

SI واحد اندازه گیری فشار در سیستم  نیوتون بر یک متر مربع.یک پاسکال برابر است با تقسیم یک پاسکال است. ،  

𝑃𝑎 =
𝑁

𝑚2
 



 

 

 

 .است و قبل از آن واحد فشار به صورت نیوتون بر متر مربع متداول بوده استکار رفته ه برای واحد فشار ب ۱۷۹۱از سال پاسکال 

SI سیستم اروپا، مشابه سیستم در  .واحد بار متداولترین واحد برای بیان فشار است 

psi فشار واحد متداول آمریکای شمالی در  .شودنیرو )با واحد پوند( به مربع اینچ تعریف می است که به صورت 

 .می باشند 2Kg/cm و  MPaواحدهای متداول فشار آسیایی سیستم هایدر 

 بیان کنند. (atm)همچنین ممکن است فشار را با واحد استاندارد اتمسفریک  .واحد فشار پوند بر اینچ مربع است سیستم های سنتی و آمریکاییدر 

برای بیان فشار از دید ارتفاع ستون یک مایع خاص  inHg، اینچ جیوه  mmHg ، میلی متر جیوهO2cmHمانند، سانتی متر آب  کواحدهای مانومتری

 .در یک فشار سنج استفاده می شود

 

 .است Bar(barye ) واحد CGS مواحد متداول فشار در سیستهمچنین  است. پوند بر اینچ مربع از دیگر واحدهای متداول فشار 

 .کیلوگرم بر مربع سانتی متر نیز تعریف می کنند که از واحدهای نامناسب برای بیان فشار هستند-گرم یا نیرو-فشار را بعضی اوقات به صورت نیرو توجه:

 :واحدهای متداول فشار به شرح زیر استدر مجموع 

o پاسکال 

o بار 

o اتمسفر تکنیکال 

o اتمسفر استاندارد 

o تور 

o پوند بر اینچ( psi  ) 
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 تبدیل واحدهای فشار

 .نماییددیگر را مشاهده تبدیل واحدهای متداول فشار به یکدر جدول زیر می توانید 

 

 فشارسنج چیست؟
و نمایش مقادیر فشار به کار می رود. فشارسنج ها به دو دسته کلی فشارسنج های مکانیکی و الکتریکی  دارینگه ،تعیینسنج وسیله ای است که برای فشار

 باشد.ای و دیجیتال در اندازه و مدل های مختلف می تامین کننده انواع فشارسنج های صنعتی عقربه اویلی کاال .تقسیم بندی میشوند

 در ادامه به بررسی ساختار داخلی، کاربرد و... هر کدام از دو مدل ذکر شده می پردازیم.

 انواع فشار سنج ها

 لوله بوردن 

 بلوز 

 دیافراگمی 

 استرین گیج 

 خازنی 

 مغناطیسی 

 کیپیزوالکتری 

 حرارتی 

متناسب با مکان نصب، چگونگی استفاده از آنها و سیال اندازه  .اند شده طراحی …مانومترها در انواع مختلف برای نصب در صنایع پتروشیمی، صنعتی و 

 .گیری باید پارامترهای اصلی فشارسنج را تعیین کرد

https://oilikala.com/manometer/


 

 

 فشار سنج مکانیکی

 

خاب ا انتر فشارسنج مکانیکی از یک سنسور مکانیکی برای اندازه گیری فشار استفاده می کند که با توجه به رنج و دقت مورد نظر باید سنسور مورد نظر

 کرد.

 .دیافراگمکه با تغییر فشار تغییر شکل می دهد ساخته می شود، به عنوان مثال از یک عنصر االستیک یا انعطاف پذیر فشارسنج مکانیکی 

ن مدل فشارسنج ای همچنین در ر استفاده می شود.یافراگم، لوله بوردون یا سیلندداز برای تغییر مکانیکی که با تغییر فشار اتفاق می افتد، به عنوان مثال 

 مقادیر معموال بر روی صفحه ای دایره ای و مقیاس بندی شده نمایش داده می شود.

 عموالْباال ماین روش جز اولین روش ها می باشد و به دلیل دقت  فشار را می توان با استفاده از اصول هیدرواستاتیکی توسط مانومترها اندازه گیری کرد.

 .ن سایر ابزارهای اندازه گیری فشار به کار می روندبه عنوان مبنای کالیبراسیو

ی برای با چگالی یا دانسیته کمتر مایع کمتر باشد باید از فرآیند هر چه فشارمی شود که  ه عنوان سیال می توان استفادهاز مایعات مختلفی در مانومترها ب

  .افزایش دقت اندازه گیری استفاده کرد

 .دنفشار مطلق و فشار گیج و اختالف فشار استفاده می شوفشارسنج ها برای اندازه گیری 

 ۰٫۵…۰این فشارسنج ها رنج های  .است شده ساخته …کونل و ایننیاز تمامی صنایع فشارسنج با متریال های مختلف استنلس استیل، برنج،  پوشش برای

خرید آنالین ابزارهای اندازه گیری فشار با متریال برنجی و تمام استیل در رنج ها و  .را پوشش می دهند ٪۰٫۱ بار و از دقت های ۹۰۰۰…۰میلی بار تا 

 .سایت اویلی کاالدقت های مختلف در 

 در ادامه به بررسی سنسورهای به کار رفته در فشارسنج های مکانیکی میپردازیم.
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 مانومترها درسنسور  ساختروش های 

 لوله بوردون

 فشار سنج های بوردنی چگونه کار می کنند؟

 

تجهیزی است که با  ر فشارمانومت .برای اندازه گیری فشار به کار می روند در صنعت به اسم مانومتر نیز شناخته می شوندی که فشارسنج های لوله بوردون

 .محبوس در یک ظرف را اندازه میگیریم یا مایع استفاده از آن فشار گاز

ساخته شده که یک سمت آن مسدود و سمت دیگر آن به نقطه   C لوله بوردون یکی از مهم ترین قسمت های مانومتر است که با مقطع بیضی به شکل

 آن را مشاهده کنید. ، که در شکل زیر می توانیدفشار وصل می شود
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ه پیچی است کهمچنین برای اندازه گیری فشارهای با رنج پایین می توان از مدل های دیگر لوله بوردون استفاده کرد، از متداول ترین مدل ها شکل مار

 کنید.میمشاهده  در شکل زیر

 

 بوردنی های سنج فشار محدوده اندازه گیری

 کت سمت آزاد لوله بوردون می شودفشار وارد شده باعث حر .پوند بر اینچ مربع را اندازه گیری کنند ۵۰۰۰۰تا  ۰وانند از فشارسنج های لوله بوردون می ت

از مانومترهای  .نهایتا مقدار فشار بر روی صفحه نمایش داده می شودو  این حرکت به چرخ دنده منتقل می شود و چرخ دنده عقربه را حرکت می دهدکه 

 .برای اندازه گیری طیف وسیعی از رنج های فشار می توان استفاده کرد (Bourdon-Manometer) لوله بوردون

 

های مختلفی برای لوله بوردون می توان در نظر گرفت، دقت و رنج های  و اندازه متریال های مختلفی میتوان ساخت با توجه به اینکه فشارسنج را از

 .متفاوتی را این مدل فشار سنج پوشش می دهد

 بوردونی های سنج فشار ساختار

با کاهش  با افزایش فشار سیال، لوله بوردون تمایل به باز شدن دارد و .فشارسنج لوله بوردون از یک لوله فلزی خمیده بیضوی شکل تشکیل شده است

مقدار حرکت عقربه به جهت و میزان انحنای لوله  .تغییرات انحنای لوله توسط یک چرخ دنده به عقربه منتقل می شود .فشار انحنای لوله بیشتر می شود

 .بستگی دارد

اویلی کاال گیج های فشار کپسولی و بوردونی و دیجیتالی  .فشارسنج های لوله بوردون برای اندازه گیری فشارهای بیشتر و یا کمتر از اتمسفر به کار می روند

 کند.را به صورت آنالین به بازار عرضه می
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 Bellows لوزسنسور فشار ب

 

ت یک سمت سیلندرها باز و سم ه ای در هم پیچیده شده اند. قسیلندرها به صورت حل که این لندرهای نازک فلزی تشکیل شده استلوز از سیسنسور ب

لوز معموال برای اندازه گیری رنج میلی باری در ثابت است. فشارسنج با سنسور ب، امکان حرکت آزادانه دارد، اما سر باز سیلنسمت بسته .ر بسته استدیگ

 .فشار به کار می رود

 

 کپسولی فشار سنسور

 

 داده اند. فشار وارد شده به داخل کپسول به مرکز دیافراگمتشکیل  را کپسول گرفته وسنسور فشارسنج کپسول شامل دو دیافراگم است که کنار هم قرار 

فشارسنج های  .کندمی حرکتعقربه فشارسنج  به مکانیزم انتقالی متصل است،که مرکز دیافراگم دوم با انحراف  .اول اعمال میشود و آن را باز می کند

 .روندکپسولی معموال برای اندازه گیری رنج فشار میلی باری به کار می 
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 Digital Pressure Gaugeفشار سنج دیجیتال

د مقادیر نکه به کمک مدار الکترونیکی از نوع پل وتسون میتوان انداین فشار سنجها در حقیقت از یک سنسور حساس از نوع استرین گیج ساخته شده

 د . نبه فشار نشان ده نیروی وارد شده بر سنسور را به صورت پارامتر الکتریکی و با اسکیل و کالیبره مناسب

امکان  و همچنین یدر حافظه داخل ، یا ثبت مقادیر ماکزیمم و مینیمم تغییر واحدهابه اپراتور از لحاظ دیجیتال امکانات بیشتری  یفشار سنجها

 میدهند . را  کالیبره کردن آسان

راحت تر  بین مقادیر یمقایسه بصر یملموس تر بوده و براآنالوگ  یهااپراتور گیج یان به این نکته اشاره کرد که برامیتو فشارسنج دیجیتالاز معایب 

 . است

دقت باالتر  وفشار سنجهای دیجیتال نسبتا شبیه به فشار سنجهای آنالوگ به نظر میرسد با این تفاوت که به شما امکان اندازه گیری فشار را با قابلیت 

ر امکان تد . در مدلهای پیشرفتهند یا دستگاه را کالیبره نمایروی دستگاه میتواند رنجهای فشار را تغییر ده دکمه های فشارمیدهند . اپراتور به راحتی با 

ناسبی جایگزین م  مورد نیاز باشد این فشار سنجاادر مواردی که دقت باالقابلیت کالیبراسیون در نظر گرفته شده است .  ذخیره اطالعات فشار و

  . برای خرید و دریافت مشاوره درباره گیج های دیجیتال ویکا با اویلی کاال تماس بگیرید.میباشند ای گیج های فشار آنالوگبر

 

ید . یماترانسمیتر از دستگاه استفاده ندر بعضی مدلهای این فشارسنجها عالوه بر نمایش مقدار فشار شما میتوانید به عنوان پرشر سوئیچ و یا حتی پرشر 

 .ستی به نکات زیر توجه نموددر خرید این تجیهزات بای

 رنج دستگاه 

 دقت دستگاه 

 نوع کانکشن 

 امکانات ثبت مقادیر 

 امکانات تبدیل واحدها 

 استرین گیج

سنسورهای فشار  .که به شکل تغییرات فشار تغییر شکل می دهند اندازه گیری فشار )مقاومت متغیر حساس به فشار( به قطعات ساختاری متصل می شوند

 .پایدار هستند، می توانند در محدوده شوک و ارتعاش و همچنین در انواع فشار رسانه ها کار کنندمناسب، دقیق و 
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 در صنعت ی الکتریکیانواع تکنولوژی های ساخت سنسورها

 .پردازیم می صنعت در ی الکتریکیسنسورها ساخت های تکنولوژی انواع برای ساخت سنسورها روش های زیادی وجود دارد در ادامه به بررسی

 سه سنسور متداول در صنعت عبارتند از

 سنسورهای نازک فلزی 

 سنسورهای ضخیم سرامیکی 

 سنسور پیزو الکتریک 

 .بیشترین کاربرد را در تجهیزات معمول اندازه گیری فشار دارند های نازک فلزی و ضخیم سرامیکینسورس

 

 فلزی نازک سنسور         سرامیک سنسور        مقاومت پیزو             

 سنسور نازک فلزی

تولید این سنسورها با ضحامت مورد نظر و به  .لس استیل می باشدناست از متریال سور نازک فلزی است که عمومایک سن این مدلبدنه اصلی و دیافراگم 

 .استرین گیج ها در تماس نیستو  وسط، الیه های عایق بخشدیافراگم این سنسور با  قسمت .صورت اتوماتیک و با دقت باال انجام می شود

فرآیند ساخت این سنسور در شرایطی کامال  .انددهای شیمیایی و فیزیکی تشکیل شدهمقاومت جبران کننده و مسیرهای هدایت با استفاده از فرآین

در این سنسور  همقاومت و مسیرهای هدایت کننداندازه  .م میشودبهداشتی و در کارخانه های خاص در محیط هایی با فشار خال یا فشارهای اتمسفری انجا

این سنسور به دلیل استفاده از فلز عمر باالیی  .کمتر از یک میکرومتر است. به همین دلیل این سنسورها را به عنوان سنسور نازک مقاومتی میشناسند

 .مل می کندبه عالوه، در برابر شوک و لرزش به صورت یک عنصر فشار پویا ع .دارد

ورد نظر جوش م مکانازی به ترکیباتی دیگر بر روی توان بدون هیچ نیسور قابل جوش هستند؛ سنسور را میبا توجه به اینکه مواد استفاده شده در این سن

 .است پایین فشارهای رنج مناسب بیشتر سنسور پذیر انعطاف مواد از  به دلیل استفاده .داد

 



 

 

 سنسورهای سرامیکی

به صورت گسترده به منظور افزایش ثبات و قابلیت  3O2Al آلومینیوم اکسید .اصلی و دیافراگم این سنسورها از متریال سرامیک ساخته شده استبدنه 

دیافراگم قرار داده شده است که هیچ گونه تماسی با قسمت  قسمتگیج به صورت یک نوار نازک در  چهار استرین. پردازش به این سنسور اضافه شده است

 .میانی سنسور ندارند

 .ی شودم مبا توجه به اینکه در ساخت این سنسورها هیچ گونه ناخالصی نباید وجود داشته باشد، فرآیند ساخت این سنسورها در اتاق های بهداشتی انجا

 

ی وسیله های اندازه گیربرای نصب بر روی این سنسورها  ،ر خوردگی بسیار مقاوم هستند. با این حالسرامیک های استفاده شده در این سنسورها در براب

 .دارند انتخاب مناسبی نیست اضافیری که نیاز به آب بندی فشا

 .بلی داردو کاربرد کمتری از سنسور ق یستارهای باال انتخاب مناسبی نبرای فش این سنسور سرامیک شکننده است وبا توجه به اینکه 

 الکتریک سنسور پیزو

عنصر حسگر این سنسور از یک چیپ سیلیکون ساخته شده  .در قسمت های قبل داردمعرفی شده  این سنسور ساختار بسیار پیچیده تری از سنسورهای

ابراین سطح بن میلی متر مربع است،تنها یک با توجه به اینکه مساحت تراشه  که ساختار مقاومتی دارد، تحت فشار قرار می گیرد. این سنسور تراشه .است

 .آن بسیار کوچکتر از دیافراگم سنسور فلزی یا سرامیکی است

بنابراین سنسور در یک بدنه استینلس  .تراشه پیزو حساسیت بسیار باالیی نسبت به اثرات زیست محیطی دارد و باید بدون هیچ گونه فضای خالی تولید شود

 .شودساخته میاستینلس استیل  متریالشود و دیافراگم سنسور از  زک ساخته شده است پوشیده میاستیل که به صورت خیلی نا

 .با استفاده از یک مایع انتقال دهنده پر میشود. که معموال یک روغن ترکیبی استدر سنسور پیزوالکتریک فضای خالی بین تراشه ودیافراگم 

 .منتقل می شود روغن به تراشهبه روغن و از  فشار راگم استینلس استیل وارد می شود. سپسدر این سنسور فشار وارد شده تنها به قسمت دیاف

سور فلز برای اتصال الکتریکی بین داخل با خارج سن-یک سری عموما برای نصب و اتصال الکتریکی بر روی سنسور قرار داده میشود. این سری شامل شیشه

 این سنسورها به شوک و ضربه حساس هستند.  .است و میتواند بر روی سنسور جوش داده شود

 به کار می روند.فشارهای پویا و نیمه استاتیک سنسور پیزوالکتریک برای اندازه گیری 



 

 

 

 نصب سری بر روی سنسور پیزو

برای  می توان از این سنسوریک لوله تهویه در قسمت مرکزی سری قرار دارد. در زمان هایی که محفظه عقبی سنسور تخلیه و لوله تهویه بسته شده باشد 

 .گیری فشار مطلق استفاده کرد اندازه

 

ار محلی یا فش زمانی که از این سنسور برای گیج های فشار استفاده می کنیم، لوله تهویه باز می ماند و با توجه به دریچه آخر دیافراگم، فشار نسبت به

 .گیری می شود اتمسفر اندازه

برابر آلودگی محیطی به ویژه رطوبت محافظت شود، زیرا با توجه به حساسیت باالی سنسور حتی امکان غیرفعال شدن آن وجود لوله تهویه باید به دقت در 

 .دارد

 مقایسه سنسورها

بنابراین  .ارندمشاهده می کنید، هیچ سنسور ایده آلی وجود ندارد و هر کدام از سنسورها مزایا و معایب خاص خودشان را د ادامهبا توجه به جدولی که در 

 .باشد اسب با کاربردانتخاب سنسور باید متن

 است. برای اندازه گیری فشار خال بهترین انتخاب سنسور پیزو مقاومتی و سپس سنسور سرامیکی همانگونه که مشاهده می کنید

در ستند. هبهترین انتخاب  باال سنسورهای فلزی رنجبرای فشارهای با است.  برای فشارهای محدوده پایین تنها سنسور مناسب ، سنسور پیزو الکتریک

 یپایداری را سنسورهای فلزی و پیزو و نهایتا سنسورهای سرامیک انتخاب بهتری هستند. باالترین شرایطی که شوک و ضربه ناگهانی داریم سنسورهای فلزی

 دارند.
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 (MEMS) سیستم های میکرو الکترومکانیکی

 میکروسکوپ سطحی سیلیکونی برای استفاده در سیستم های بسیار کوچک صنعتی و بیولوژیکی تولید شده اند.سیستم میکروسیستم به وسیله 

 (:عناصر ارتعاشی )رزونانس سیلیکون

  .از فناوری عنصر ارتعاشی مانند رزونانس سیلیکون استفاده می کنندها این المان

 ابزار فشار متغیر

فشار با استفاده از تغییرات خازنی ایجاد شده از حرکت یک عنصر دیافراگم اندازه گرفته می شود. با توجه به نوع در تجهیزات اندازه گیری فشار متغیر، 

 ه می کنند.دفشار، مبدل خازنی می تواند یک مبدل مطلق، مبدل دیفرانسیلی و ... باشد. این سنسورها از یک دیافراگم نازک به عنوان صفحه خازنی استفا

 

 ود.شکند. تغییر ظرفیت با استفاده از مدار پل اندازه گیری میشود و ظرفیت خازن تغییر میهای منفی روی دیافراگم تشکیل میبار با اعمال فشار

 انتخاب فشارسنج دیجیتال

ه اگر محیط یا فرآیند در انتخاب فشارسنج باید توجه داشت ک .محیط انتخاب شوندو و شرایط عملیاتی فرآیند فشار سنج های آنالوگ باید با توجه به 

انتخاب  .خورنده است گیج مناسب انتخاب شود. در انتخاب گیج فشار باید توجه داشت که فرآیند در قسمت های اندازه گیری فشارسنج تداخل ایجاد نکند

 گیج نامناسب عالوه بر آسیب به فشارسنج، به اپراتور و سیستم نیز آسیب فیزیکی وارد می کند.

م سیل کند.  دیافراگتوان از دیافراگم سیل استفاده کرد. دیافراگم سیل به شکل ایزوالتور گیج عمل میکه فرآیند خورنده است، می در شرایطی توجه:

 د.ج را مسدود می کنند به کار می روهای فشارسنبرای محافظت گیج در فرآیندهای خورنده، چسبناک، یا شامل ذرات معلق که لوله

https://oilikala.com/wika-products/


 

 

 ویژگی ها

 گر، حداکثر و حداقل فشار و نوع تماس الکتریکیاشاره قابلیت تنظیم 

  تنظیم نویز، نقطه صفر 

  فشارنمایش حداکثر و حداقل 

 امکان تنظیم چراغ سیگنال، زنگ هشدار صوتی برای پمپ ها و سوپاپ ها 

 الکتریکی روش های اندازه گیری فشار

در صنایع  بخش هااندازه گیری فشار یکی از پراهمیت ترین  .فیزیک می پردازیم فشار در علمالکتریکی به بررسی روش های اندازه گیری  بخشدر این 

 .مختلف است. بنابراین باید مقادیر فشار مطابق استانداردها و اصول بین المللی اندازه گیری شود

و الکتریکی فی روش های اندازه گیری فشار در ادامه به معر .همچنین باید توجه داشت که در انتخاب تجهیزات فشار کیفیت محصول اهمیت باالیی دارد

 .خصوصیات فنی هر کدام از روش ها می پردازیم

 

 اندازه گیری فشار مقاومتی 

معادله زیر برای محاسبه مقاومت  .اندازه گیری فشار مقاومتی بر اساس تغییرات مقاومت در رسانای الکتریکی است که باعث تغییر در تابع فشار میشود روش

 :رسانای الکتریکی به کار میروددر 

 

R  مقاومت الکتریکی 

 مقاومت ویژه 

 L طول 

A سطح مقطع 

به رسانای قابل انبساط اعمال شود، طول رسانا افزایش می یاید. همانگونه که در شکل مشاهده می فرمائید با افزایش طول مساحت ناحیه  اگر یک نیرو

 .عبور کاهش می یابد

https://oilikala.com/blog/


 

 

 

قاومت ویژه برای رسانای فلزی )وابسته به دما( برای فلزهای خاصی ثابت است، بنابراین افزایش مقاومت الکتریکی در یک رسانا نتیجه با توجه به اینکه م

 .افزایش طول است

ه ک صلی در این حالتشود. بدنه اای در بدنه اصلی با اعمال فشار ایجاد میدر روش اندازه گیری فشار با استفاده از مقاومت، مقدار انحراف کنترل شده

 .معموال خیلی نازک است، دیافراگم نام گذاری می شود

 .ودمی شهمانگونه که در شکل مشاهده می فرمائید، مقدار انحرافی که به دلیل تغییر فشار ایجاد می شود با استفاده از استرین گیج اندازه گرفته 

 

یابد و بعضی دیگر فشرده ها طولشان افزایش میشود. با اعمال فشار، بعضی از دیافراگممیعدد استرین گیج استفاده  4در ساخت دیافراگم معموال از 

متناسب با مقدار انحراف استرین گیج ها  شوند. مقاومت الکتریکیها نیز منحرف می، استرین گیجشوددیافراگم  باعث انحرف اگرشوند. فشار ورودی می

 .ری تغییرات مقاومت، استرین گیج ها را به روش پل وتسون به یک دیگر وصل می کنندبرای اندازه گی .کاهش یا افزایش می یابد

 مقاومتی-اندازه گیری فشار پیزو 

 .اندازه گیری فشار به روش پیزو مقاومتی مشابه اندازه گیری فشار مقاومتی است

از مواد نیمه رسانا ساخته شده اند تا تغییرات فشار را نمایش دهند. استرین گیجهایی که برای اندازه گیری فشار در روش پیزو الکتریک به کار میروند،  

 .مشاهده کردید، مقاومت الکتریکی وابسته به مقاومت ویژه است قبل همانگونه که در بخش .این تفاوت متریال باعث متفاوت شدن این دو روش می شود

 ،استمتغیر  ۱۰۰تا  ۱۰بین  که رساناهایی مانند سلیکون، تغییرات طول و ناحیه عبور با ضریبیدر حالی که اثر پیزورزستیو در فلزات ناچیز است، در نیمه 

استرین گیج های نیمه هادی تناا در دیافراگم هایی با ساختار ، برخالف استرین گیج های فلزی که به هر متریالی میتوانند وصل شوند .بیان می شود

 .میکرو به کار می رود



 

 

  .تجهیزات ابزار دقیق پیزوالکتریکی، استرین گیج ها و بدنه )قسمت اتصال استرین گیج( از متریال یکسانی ساخته می شوندبنابراین در 

 .معموال استرین گیج ها را برای دیافراگم هایی که از سیلیکون ساخته شده اند، با سیم کشی پل وتسونی به کار می برند

دلیل استفاده  .ر بسیاری از فشارها مقاوم نیستند الزم است که این سنسورها در تراشه ای برای محافظت قرار بگیرنداز آنجایی که ساختارهای میکرو در براب

ساختار محافظ در نظر گرفته شده ممکن است شامل یک دیافراگم فلزی و یک روغن به  .محافظ لزوم اعمال فشار غیرمستقیم به نیمه هادی استاین از 

 .توان سنسور را مستقیم به کار برد اگر رنج فشار کم باشد می.باشدعنوان انتقال دهنده 

 اندازه گیری فشار خازنی

خازن در نظر گرفته شده از دو صفحه تشکیل می شود.  .در اندازه گیری فشار خازنی از یک باطری که بین صفحات آن فاصله وجود دارد، استفاده می شود

 :محاسبه میشودظرفیت خازنی برای دو صفحه به صورت زیر 

 

C   ظرفیت خازنی 

   نفوذ پذیری الکتریکی 

A   مساحت صفحات خازن 

d  فاصله بین دو صفحه 

با اعمال فشار به . در اندازه گیری فشار به روش خازنی یک بدنه اصلی دیافراگمی که با ماده رسانا پوشش داده شده است بین دو صفحه قرار می گیرد

 (کاهش فاصله موجب افزایش ظرفیت خازنی می شود. )سایر متغیرها در این روش همواره مقدار ثابتی دارند .صفحه کاهش می یابددیافراگم، فاصله بین دو 

 با توجه به دقت باالی اندازه گیری فشار خازنی، می توان برای فرآیندهایی بابنابراین،  .با روش خازنی می توان فشار را با دقت بسیار باالیی اندازه گرفت

 .فشارسنج های خازنی حتی برای سیستم هایی با محدوده فشار میلی باری انتخاب مناسبی است .رنج فشار بسیار پایین از آن استفاده کرد

 

 

 



 

 

 اندازه گیری فشار با پیزو الکتریک

به عنوان مثال می توان  .ویژگی های فیزیکی است که در بعضی از کریستالهای نیمه هادی وجود دارد استفاده ازفشار با روش پیزو الکتریک با  اندازه گیری

 .کوارتزهای مونو کریستال را نام برد

به دلیل جابه جایی  .اگر این کریستال تحت فشار یا کشش قرار گیرد در یک جهت مشخص صفحات مخالف کریستال شارژ شده، مثبت و منفی به ترتیب

ود و جهت آن متناسب با مقدار شارژ متناسب با مقدار نیرویی است که وارد می ش .ریکی عناصر شارژ شده، یک دو قطبی الکتریکی ایجاد می شودالکت

 .است وارد شده جهت نیروی

 

لکتریک برای اندازه گیری فشار دینامیکی از تکنولوژی پیزوا .دمی توان اندازه گرفت و تقویت کر ولتاژ الکتریکی که در سطح پیزوالکتریک ایجاد می شود را

 .استفاده می شود

 فشار و اندازه گیری فشار

 تقسیم بندی فشارسنج بر اساس نوع فشار

 :سنسورهای فشار را می توان براساس. سنج ها روش های مختلفی وجود داردبرای دسته بندی فشار

 رنج اندازه گیری 

 دمای کاری 

 نوع فشار اندازه گیری 

 .کردطبقه بندی 

دسته  ۵با توجه به نوع فشاری که فشارسنج اندازه می گیرد، می توان فشارسنج ها را به دامه به بررسی دسته بندی بر اساس نوع فشار می پردازیم. در ا

 .طبقه بندی کرد

 سنسور فشار خأل

مرجع سنسور خالء در صنعت متغیر است. ممکن است  .این مدل سنسور برای اندازه گیری فشارهای کمتر از فشار اتمسفر در یک سیستم به کار می رود

 .فشار نسبت به فشار اتمسفر ) مانند اندازه گیری فشار گیج منفی( یا نسبت به فشار خال اندازه گیری شود

 .برای ذخیره انرژی در فشار سنج ها، واسطه های تراکم ناپذیر مانند گازها استفاده میشوند

 فشار مطلقسنسور 

psi 0 ) فشار را نسبت به خالء کامل سنسوراین مدل  سطح دریا نسبت در  ۱4٫۹psiیا  KPa ۱۰۱٫۵۲۵ اندازه گیری می کند. فشار اتمسفر برابر با (

 .به خأل است

ا یک متناظر بدر اندازه فشار نقطه صفر هر سه فشار ذکر شده فشار مطلق، فشار و اختالف فشار سه پارامتری هستند که از پایه با هم متفاوت هستند. 

 .دیگر متفاوت هستند

https://oilikala.com/product-category/pressuregauge/


 

 

آید. این فشار  نقطه صفر برای گیج فشار در هوا به دست می .شودنقطه صفر در حالت فشار مطلق به فشار در فضای خالی به عنوان مثال در خال گفته می

۱barهوا تقریبا برابر   در سطح دریا است.   

 .بدکاهش می یابه طور پیوسته فشار فزایش ارتفاع با ا

 .همچنین باید توجه داشت که فشار یک محیط به شرایط آب و هوایی آن محیط نیز وابسته است

اگر بتوان به صورتی کل گاز یا هوای درون یک محفظه را  .در صورتی که فشار یک محیط کمتر از فشار اتمسفر باشد، به آن خالء نسبی گفته می شود

خالء مطلق زمانی ایجاد می شود که هیچ مولکول هوا و یا سیال دیگری در محفظه وجود نداشته . گفته می شودخالی کرد، در این حالت به آن خالء مطلق 

 .باشد

 سنسور فشار گیج

که با استفاده از آن است مقیاسی تعریف دلیل تعریف فشار گیج  .برای سهولت اندازه گیری فشار در محیط های بسته، مقیاسی به نام گیج تعریف می شود

 اندازه گرفت.ا در مقایسه با فشار اتمسفر ان فشار سیاالت ربتو

 در فریکاتمس فشار به فشار یک نقطه نسبت گیریمی توان برای اندازه  گیج رااین مدل سنسور در بیشتر موارد برای اندازه گیری فشار به کار می رود. 

 .کرد کالیبره دیگر نقطه

 .و فشار مطلق را مشاهده میکنید فشارگیجدر شکل تفاوت میان 

 

 



 

 

 فشار تفاضلی 

لی نامیده می ضاگر فشارسنج اختالف فشار بین دو منبع را که هیچ کدام از آنها فشار اتمسفر نیست را اندازه گیری کند، فشار اندازه گیری شده فشار تفا

 .شود

تالف فشار اخ نیاز به اندازه گیری فشار تفاضلیدر بعضی از سیستم ها نیاز به دانستن اختالف فشار دو نقطه متفاوت از سیستم را داریم. در این حالت 

  .داریم

ن برای اندازه گیری دبی یا همچنین از فشارسنج تفاضلی می توا .، اندازه گیری اختالف فشار قبل و بعد از فیلتر استمهم ترین کاربردهای اختالف فشار

 .سطح در مخازن نیز استفاده کرد

 ( sealed ) هآب بندی شدسنسور فشار 

 .ستا است با این تفاوت که از قبل توسط سازنده برای اندازه گیری فشار نسبت به فشار سطح دریا کالیبره شده این سنسور همانند سنسور گیج فشار

 تعیین کننده در انتخاب مانومتر یپارامترها
 در ادامه به بررسی پارامترهای مهمی که در انتخاب یک فشارسنج باید در نظر بگیرید، می پردازیم.

 یرنج فشار کار

اید بر اساس فشار بشود. اندازه این کنند، رنج فشار کاری گفته میباالترین فشاری که سیستم اندازه گیری و یا بخشی از تجهیزات به صورت ایمن عمل می

 به صورت استاندارد بهتر است که مقیاس فشارسنج حدوداً دو برابر فشار کاری دستگاه انتخاب شود.محدوده فشار طراحی شده دستگاه انتخاب شود. 

 

 

 



 

 

 سایز صفحه مانومتر

پراتور از مانومتر دورتر باشد، صفحه انتخابی باید بزرگتر اندازه صفحه مانومتر و کوچکی و بزرگی آن بستگی به فاصله مانومتر از اپراتور دارد، هر چقدر ا

 باشد. با کم شدن این فاصله نیاز به مانومتر با صفحه بزرگ نیست.

 در مانومترها یدقت اندازه گیر

انحرافات ناشی از روش اندازه از ای ، مجموعهمعموال با درصد بیان می شود. دقت است کهی و مقدار نشان داده شده تفاوت )خطا( بین مقدار واقع ،دقت

دقت فشارسنج رابطه مستقیمی با قیمت آن دارد، بنابراین بهتر است با توجه به نوع کاربرد مورد نظر  گیری، اپراتور و دستگاه و محیط اندازه گیری است.

 دقت را انتخاب کنید.

 

 به باال استفاده کرد. ۱.۵ دقت ی با کالسدر مواردی که فرآیند نیاز به دقت باالیی ندارد می توان از فشارسنج های

 محدوده فشار خالء

 .است( اینچ جیوه ۵۰تا  برای مثالتا باالترین فشار خالء )محدوده خالء محدوده فشار از کمترین فشار خالء 

 یعملیات یدما

کامل شرایط دمایی محیط است، در خرید فشارسنج حتما باید از دمای محیط و فرآیند آگاهی  در نظر گرفتندر انتخاب فشارسنج یکی از مهم ترین نکات 

 دمای محیط به درستی انتخاب نشود، مقدار نمایش داده شده خطای بزرگی دارد. کامل داشته باشید. اگر فشارسنج با توجه به

 .مای محیط و رسانه در محیط سنسور آگاه باشندباشد.خریداران باید از د یبسیار مام م یدر نظر گرفتن دمای کار امر

 صفحه نمایش

 صفحه نمایش مانومترها در دو حالت آنالوگ و دیجیتال ساخته شده اند، که با توجه به نوع کاربرد باید یک مدل را انتخاب کرد.
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 نوع اتصال مانومتر

ترین نوع اتصال گیج به فرآیند اتصال از زیر است. اما اگر است. متداول ا فلنجیزیر، از پشت یاتصال از رت صواتصال مانومترها به فرآیند معموال به سه 

 شود.بخواهیم فشارسنج را بر روی تابلو وصل کنیم، از فشارسنج با اتصال از پشت یا فلنجی استفاده می

 اتصال از زیر 

 

 اتصال از پشت 

 

 

 

 



 

 

 فلنجی 

 

 فرآیند تعیین می شود.مانومتر در  محیط نصب و روش به کارگیری نابراین نوع اتصال با توجه بهب

 قیاس اندازه گیریم

 د باید آن را تعیینمانومترها معموال در دو حالت تک رنج و دو رنج ساخته می شوند که هر کدام از این طراحی ها مزایا و معایبی دارند که با توجه به کاربر

 کرد.

 کاربرد مانومترها
ا در این بخش به بررسی کاربردهای رایج مانومتره. رود می کار به صنعتی های سیستم در فشار گیری اندازه برای که است دستگاهی یا گیج فشارمانومتر 

 می پردازیم.

بررسی آن ها می ، اما مانومترها کاربردهای دیگری نیز دارند که در ادامه به مدنظر می باشددرباره مانومترها تناا اندازه گیری فشار  اغلب

 پردازیم.

 گیری فشاراندازه-1

 .کاربرد اصلی سنسورهای فشار اندازه گیری فشار در تجهیزاتی مانند سیستم های هواشناسی، هواپیما، اتومبیل و سایر تجهیزات صنعتی است



 

 

 گیری ارتفاع از سطح دریااندازه-2

در این موارد می توان از فشارسنج  .هواشناسی و ... باید ارتفاع از سطح دریا را اندازه بگیریمدر سیستم هایی مانند هواپیما، موشک، ماهواره، بالن های 

 استفاده کرد.

 .در تمامی موارد ذکر شده از رابطه بین تغییرات فشار با ارتفاع نسبت به سطح دریا برای اندازه گیری فشار استفاده می شود

 گیری جریاناندازه-3

اختالف فشار بین دو بخش یک تیوب نتوری )با قطرهای دهانه  .جریان را اندازه گرفت قدارتوری و رابطه فشار با جریان ماز روش ونمی توان با استفاده 

 .شود. این اختالف فشار، با سرعت جریان گذرنده از تیوب رابطه مستقیم داردگیری میمختلف( اندازه

 اندازه گیری پایین استفاده می شود.ر این روش مقدار کوچکی است از سنسور فشار با رنج با توجه به اینکه اختالف فشار اندازه گیری شده د

 گیری ارتفاع / عمقاندازه-4

معموال از این روش برای محاسبه مکان جسم غوطه ور در  .از سنسور فشار می توان برای اندازه گیری ارتفاع سطح مایع در یک سیستم استفاده کرد

 .دشومینند مایع داخل برج آب( استفاده یایی ها( یا ارتفاع سطح مایع درون یک مخزن )ماآب)غواص ها، زیر در

 آزمایش نشتی-5

روش های معمول برای محاسبه نشتی در سیستم معموال یکی از دو روش .با اندازه گیری افت فشار یک سیستم می توان نشتی سیستم را محاسبه کرد

 :زیر است

 با مقدار نشتی مشخصار سیستمی مقایسه فشار سیستم با فش 

 اندازه گیری فشار سیستم و بررسی تغییرات آن در طول یک بازه زمانی مشخص 

 یفشار در مانومترهای الکتریک ریگیاندازه  یتکنولوژ

ن و کنترل ایمن و دقیق تر شدفشارسنج ها به دو دسته اصلی عقربه ای یا آنالوگ و الکتریکی یا دیجیتال تقسیم می شوند. مانومترهای الکتریکی باعث 

 .ذخیره انرژی فرآیندها می شوند

در این سیستم ها بهتر  .در سیستم های هوایی و هیدرولیک، اندازه گیری و کنترل فشار، مهمترین پیش نیاز برای کنترل ایمن و اقتصادی سیستم است

 است از فشارسنج های الکتریکی استفاده شود.



 

 

در صنایع گوناگونی نصب مانومتر الکتریکی  .برای کاربردهای متنوعی به کار رفته اند ایل اندازه گیری فشار الکترونیکدر طی بیست سال گذشته، وس

 .که نشان دهنده افزایش تولیدات مانومترهای الکتریکی است ت،متداول شده اس

 

زه کاربر با رنج گسترده ای از تولیدات روبه رو است بنابراین باید ویژگی اما امرو .در ابتدای عرضه این مدل مانومترها کاربر رنج انتخاب گسترده ای نداشت

 .های سنسور را به خوبی بشناسد تا انتخاب مناسبی داشته باشد

 انتخاب گیج فشار
دین هدف در فرآیند نیاز برای رسیدن به چن .در روش سنتی انتخاب دستگاه اندازه گیری برای فرآیند، تعدادی از پارامترها با یک دیگر مقایسه می شوند

 .به این مقایسه است؛ تا مطمئن باشیم به باالترین امنیت در بهره برداری از سیستم دست می یابیم

 :از دیگر دالیل اهمیت انتخاب مناسب دستگاه اندازه گیری میتوان موارد زیر را نام برد

 دستیابی یا افزایش عملکرد برنامه ریزی شده برای ماشین و دستگاه 

 اهش مجموع هزینه هاک 

 .، در سیستم های حساس خطر امنیتی نیز داردعالوه بر ضرر مالیانتخاب نادرست تجایزات ابزار دقیق 

کاملی داشته  عاتبنابراین به منظور انتخاب بهترین دستگاه اندازه گیری فشار، کاربران و مهندسان باید درباره عملکرد دستگاه های اندازه گیری فشار اطال

 باشند. 

 :از مهم ترین مواردی که در هنگام انتخاب یک فشارسنج باید دانست می توان موارد زیر را نام برد

 ولوژی سنسورهای مختلفمزیت و معایب تکن 

 اطالعات پایه تکنولوژی تجهیزات 

 :برای انتخاب بهترین دستگاه اندازه گیری فشار باید موارد زیر را در نظر بگیریم

 رنج فشار 

 اتصال فرآیند 

 اتصال الکتریکی 

 سیگنال خروجی 

 دقت اندازه گیری 

 اندازه گیری سطح توسط فشار هیدرواستاتیکی

این دستگاه اندازه گیری، دارای  .اع سیاالت مایع در مخازن می باشدفشار هیدرواستاتیکی یکی از روش های اندازه گیری ارتفاندازه گیری سطح توسط 

 . فشار هیدرواستاتیکی رابطه مستقیم با ارتفاع مایع دارد. تون مایع را اندازه گیری می کندکه فشار هیدرواستاتیکی ساست یک سنسور فشار 
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 .دازه گیری فشار منجر به استفاده گسترده از این روش در اندازه گیری ارتفاع مایعات شده استتنوع ابزارهای ان

الزم به ذکر است که در تانک های اتمسفری فشار سطح برابر فشار  .مایع به اضافه فشار سطح فشار ستوناست با برابر  در این روش فشار اندازه گیری شده

 .اتمسفر خواهد بود

در این موارد، فشاری که به سطح اعمال می  .باشد، سنسور فشار دیفرانسیلی به کار گرفته می شود فشار اتمسفر مایع بیشتر یا کمتر ازاگر فشار سطح 

روش های اندازه گیری ارتفاع سطح سیال که بر اساس  در تمامیالزم به ذکر است  .شود از فشار کل کم می شود، تا فقط فشار ستون مایع محاسبه شود

 .چگالی سیال باید بطور دقیق مشخص باشد، چرا که تغییرات نسبتاً زیاد دما باعث تغییر در چگالی سیال می شود اندازه گیری فشار ستون سیال می باشد،

 

متدوال ترین ترانسدیوسر این وسایل از  .ز جبران ساز دما نیز استفاده می شودهای هیدرواستاتیکی،ای در همه این دستگاه ها از جمله اندازه گیر بنابراین

 .نوع پیزو الکتریک می باشد

 شکل چگونه عمل می کنند؟ U مانومترهای

 

و سر دیگر آن  یک سر این لوله باز است .شکل تشکیل شده است U همانگونه که از اسم این مدل مانومتر مشخص است، ساختار این مانومتر از یک لوله

 .به یک ظرف که حاوی گاز است متصل می شود

. اما با باز شدن شیر و ورود گاز یا (Aشکل ) در حالت عادی ارتفاع ستون مایع در دو سمت برابر است .لوله مانومتر را میتوان از مایعاتی مانند جیوه پر کرد

 .(Bشکل )د تغییر می کن هارتفاع ستون جیو ،مایع به فشارسنج

 .اندازه گیری می شود یا مایع توجه به تغییرات ارتفاع فشار گاز با
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 شکل U مانومترهای کاربرد

 شکل می توان برای اندازه گیری U از مانومترهای

 فشار گیج 

 فشار خالء 

 اختالف فشار 

 .استفاده کرد

معموال از این روش برای اندازه گیری  .اندازه گیری فشار استشکل یکی از ساده ترین و در عین حال دقیق ترین روش های  U اندازه گیری فشار با مانومتر

 .فشاری که توسط اپراتور به صورت محلی مانیتور می شود، استفاده می شود

 مانومتر ها

 از مانومترهای فشار می توان به طور غیرمستقیم برای اندازه گیری متغیرهای دیگری مانند

 دبی سیال/گاز 

 سرعت 

 سطح مایع 

 ارتفاع 

 .استفاده کرد

  



 

 

 پرشر سوئیچ چیست و چه عملکردی دارد؟ 

 

 ت.سوئیچ فشار یا پرشر سوئیچ از پرکاربردترین تجهیزات ابزار دقیق در صنعت اس

 عملکرد پرشر سوئیچروش 

در پرشر سوئیچ فشار به مقدار تعیین شده می رسد، یک کنتاکت الکتریکی  وقتی. دارد ای ساده بسیار عملکردی مکانیسم سوئیچ فشار تجهیزی است که

 .فعال می شود. کنتاکت فعال شده با ارسال سیگنال الکتریکی به محل مورد نظر فرمان صادر می کند

 مکانیسماای مختلف عملکرد پرشر سوئیچ 

سوئیچ فشار مانند مانومتر از المان های یکسانی برای  .مختلفی استفاده می کندپرشر سوئیچ برای انتقال عملکرد به کنتاکت الکتریکی، از مکانیسم های 

 و یک خروجی مکانیکی تولید می کنند.این المان ها فشار را حس کرده .تبدیل فشار به حرکت مکانیکی استفاده می کند

 .ک فرمان الکتریکی صادر می کندیی رسد، فشار در سیستم را مانیتور کرده و زمانی که فشار به مقدار تنظیم شده م ،پرشر سوئیچ

 :سنسور فشار یا المان فشار در پرشر سوئیچ یکی از مدل های زیر است

 پرشر سوئیچ کپسولی 

 پرشر سوئیچ دیافراگمی 

  پرشر سوئیچ بلوز 

 دونیورپرشر سوئیچ ب 

  پرشر سوئیچ پیستونی 

ار تغییر می کند. به طور مثال در فشارسنج کپسولی رنج فشار میلی باری را می توان به کار رفته در ساختار پرشر سوئیچ دقت و رنج فش تغییر سنسوربا 

 .اندازه گرفت و با سنسور بوردون می توان فشارهای بر حسب بار را اندازه گرفت

 



 

 

 بررسی دقت و تنظیم پرشر سوئیچ

در برخی از پرشر  .کندنهایتاٌ کنتاکت را قطع و وصل می ود ودر تمامی سنسورهای ذکر شده سنسور با اعمال نیرو تغییر شکل می دهد و جابه جا می ش

 .کرد تنظیم را سوئیچ پرشر دقت توان می مشخصی مقدار تا فنر این با  سوئیچ ها یک فنر برای تنظیم حساسیت سوئیچ طراحی شده است،

 .سوئیچ فشار می توان یک فشار مشخص را انتخاب کردسوئیچ فشار انتخابی معموال یک ولوم یا درجه تنظیم دارد که توسط آن در دامنه عملکرد 

 بار تنظیم کرد و در فشار ۶یا  ۵، 4، ۵، ۲، ۱بار دارای درجه تنظیم باشد، می توانیم درجه را روی یکی از فشارهای  ۶تا  ۰برای مثال اگر پرشر سوئیچ رنج 

 .سوئیچ کنیم تنظیم شده

یف شده است که در حقیقت دامنه حساسیت عملکرد پرشر سوئیچ می باشد. دامنه حساسیت معموال در پرشر سوئیچ مدل تفاضلی، دامنه دومی نیز تعر

بار تنظیم کنیم و دامنه حساسیت را روی  4در این حالت اگر به طور مثال درجه تنظیم را روی  .بار در سوئیچ های فشار مختلف متغیر است ۱تا  ۰٫۱بین 

 .بار عمل می کند ۵٫۵ار و یک بار در ب 4٫۵قرار دهیم، سوئیچ یک بار در  ۰٫۵

 :پرشر سوئیچ ها را بر اساس عملکرد می توان به شکل زیر دسته بندی کرد

 هوا سوئیچپرشر 

 .سوئیچ فشار هوا ساختار ساده ای دارد و در سیستم های پنوماتیک یا کمپرسورهای هوا استفاده می شوند

 گاز سوئیچپرشر 

 .مانع جرقه زدن در قسمت الکتریکی شد، زیرا از این مدل برای گازهای مشتعل استفاده می شوددر این مدل باید تا حتی المقدور 

 آب سوئیچپرشر 

 .از پرشر سوئیچ آب در پمپ های آب، خطوط آبرسانی و .. استفاده میشود. این مدل نیز ساختار ساده ای دارد

 بخارپرشر سوئیچ 

 .آن است. همچنین این مدل سوئیچ توانایی تحمل رطوبت نیز دارندی باالی ی اصلی پرشر سوئیچ بخار تحمل دماویژگ

 .می باشند و با رسیدن فشار به مقادیر تعیین شده آالرم می دهند NC  یا NO سوئیچ ها به دو صورت

 

 (Manostat )مانوستات 

 .سوئیچ استشامل یک مانومتر )گیج فشار( و یک پرشر که  تجهیزات متداول ابزار دقیق است مانوستات از

of سیگنال یک و کرد تنظیم مختلف فشار چند یا یک روی بر پرشر سوئیچ را میتوان f /on   ارسال. ……را به تجهیزات مورد نظر از قبیل شیر یا پمپ 

 کرد.

 ظیفه مهم در یک سیستم دارد:دو و مانوستات

 های ناشی از تغییرات فشارمحافظت از اجزاء سیستم در برابر خرابی .۱

 تغییرات فشارکنترل  .۲

https://oilikala.com/valves/


 

 

 :شودبه سه نوع اصلی تقسیم می هاسوییچ

 کلید کنترل فشار پایین .۱

 کلید کنترل فشار باال .۲

 کلید کنترل فشار چند مرحله ایی .۵

داشت که جه تومانوستات را معموال از استنلس استیل می سازند. اما برای ساخت کانکشن می توان از متریال استیل یا برنج استفاده کرد. بنابراین باید 

 متریال به کار رفته در ساخت آن با فرآیند سازگار باشد.

  سانتی متری طراحی می کنند. همچنین اگر فرآیند لرزش باالیی داشته باشد می توان آن را با روغن پر کرد. ۱۶یا  ۱۰معموال مانوستات را در اندازه 

 ایعصنکاربرد مانوستات در 

 پتروشیمی 

 نیروگاه برق 

 معدن 

 محیط زیست تکنولوژی 

 ماشین سازی 

 کنترل و مدیریت فرآیندهای صنعتی 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

دانش در  ی اینفیلم فوق به صورت کامل اطالعات مورد نیاز برای فشارسنج ها و اجزای تشکیل دهنده آنها را به تصویر کشیده و منبع بسیار ارزنده ای برا

 نظر گرفت.

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/dPfLX8siEwU


 

 

 
 اشتراک گذاری این راهنما بالمانع می باشد.

 با ذکر منبع بالمانع می باشد.تناا هرگونه استفاده از مطالب این راهنما 

 

https://www.linkedin.com/in/oilikala-co-1b16a1167
https://www.instagram.com/oilikala/

