
 

 

 سنجخأل

 ( معمولی دستگاههای) کشسان حساس اجزاء با ثبات و نشانگر های سنج خأل- فشار و ها سنج خأل-ها سنج : فشار 6531

 نجسخأل، ها فشارسنجبرای  تصديق اجرايی روش ارائه و شناختی اندازه و فنی الزام های تعيين استاندارد اين تدوين از هدف

 سنج های خأل -فشار و سنج ها خأل، فشارسنج ها مورد در استاندارد اين .است معمولی( )دستگاههای سنج هاخأل -فشار و ها

 بخارها، مايعات دو( هر يا خأل، فشار )يعنی فشار اندازه گيری هدفشان که کشسان حساس دارای اجزاء معمولی( )دستگاههای

 ه صورتب ثبت پيوسته طريق از يا نشانگر( )دستگاه های عقربه و مدرج صفحه يك کمك به مستقيم نشاندهی گازها توسط و

 ييرتغ آنها در که است دستگاه هايی مختص استاندارد اين کاربرد .دارد کاربرد، می باشد ثبات( )دستگاه های زمان از تابعی

 حد، ودمی ش منتقل فشار قانونی يكاهای به مدرج ثبات يا نشانگر دستگاه به به طور مكانيكی، حساس جزء کشسان شكل

 .است MPa 1000و  MPa 0.05 مابين اندازه گيری گستره بااليی

 ( استاندارد دستگاههای) کشسان حساس اجزاء با ها سنج خأل-ها سنج : فشار 6531

 خأل و برای فشارسنج ها تصديق اجرايی روش ارائه و شناختی اندازه و فنی الزام های تعيين استاندارد اين تدوين از هدف

 بطور حساس جزء شكل تغيير آن در که دستگاه هايی مورد در استاندارد اين .می باشد استاندارد( )دستگاه های سنجها

اندازه  رهگست بااليی حد با فشار قانونی يكاهای به مجهز که مدرج صفحه و عقربه از استفاده دهنده با نشان ابزار به مكانيكی

 .دارد کاربرد، است سنج ها خأل برای صفر و MPa 0.1- مابين و، فشارسنج ها برای MPa 250و  MPa 0.06مابين  گيری

 بوردون های سنج خأل و ها فشارسنج های ويژگی،  هايبوردون سنج خأل فشارسنج:   6 بخش  -  ها : فشارسنج 1166

سنج  فشار همچنين و سنج ها خأل، سنج ها فشار نياز مورد آزمون روش های و ويژگی ها استاندارد تعيين اين تدوين از هدف

 اندازه با پيچ کالف و پيچ مار،  دايره مختلف اشكال به که را بوردون نوع از( مرکب های سنجه) ترکيبی سنج های خأل و ها

 مرکز هم ای دايره های مقياس دارای ها سنجه اين. باشدمی، دارد وجود مگاپاسكال 614 فشار تا و 034 تا 04 از اسمی های

 با صنعتی مصارف برای که دارد کاربرد هايی سنجه مورد در استاندارد اين. باشند می آزمايشی و صنعتی استفاده منظور به

 مورد های سنجه و باال فشار گازهای های سنجه، مايع های سنجه و همچنين می باشند مناسب معمولی صنعتی سياالت

 های ندفرآي و برش، جوشكاری در نياز مورد سنج های فشار استاندارد اين .گيرد می بر در نيز را استيلن و اکسيژن با استفاده

 .شود نمی شامل را باشد می الكتريكی اتصاالت دارای که سنج هايی فشار و اتصال

 فشارسنجها نصب و انتخاب مورد در هايی توصيه:دوم قسمت-: فشارسنجها 0-1166

 دهی خدمت اينكه از برای اطمينان ،است فشارسنج ها از واستفاده نصب، انتخاب به کمك استاندارد اين تدوين از هدف

رود  یم بكار فشارسنج هايی مورد در فقط استاندارد اين .باشند داشته ايمنی سطح اکثر حد با کاربرد برای را بخشی رضايت

 می كلش تغيير گيری اندازه مورد فشار اثر در که است فلزی يك قطعه آنها گيری اندازه سيستم در فشار به حساس المان که

 يابد.

 وآزمون الزامات،شناسی اندازه،ابعاد-کپسولی و ديافراگمی سنجهای فشار:سوم قسمت-: فشارسنجها 5-1166
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 و کپسولی نوع از مرکب سنجهای خأل و فشار و سنجها خأل، سنجها فشار برای ماتی الزا تعيين استاندارد اين تدوين از هدف

 دارای ها سنجه باشد. اين می فشار گيری اندازه برای بار 03 تا های گستره و با 034 تا 34 از اسمی اندازه با فراگمی ديا

 اردد کاربرد هايی سنجه مورد در استاندارد اين. باشند می آزمايشی و صنعتی استفاده منظور به مرکز هم ای دايره های مقياس

 ارفش گازهای های سنجه، مايع های سنجه و همچنين می باشند مناسب معمولی صنعتی سياالت با صنعتی مصارف برای که

 در نياز مورد سنج های فشار استاندارد اين .گيرد می بر در نيز را استيلن و اکسيژن با استفاده مورد های سنجه و باال

 .شود نمی شامل را باشد می الكتريكی اتصاالت دارای که سنج هايی فشار و اتصال های فرآيند و برش، جوشكاری

 مرجع سنج خأل با مستقيم مقايسه بوسيله کاليبراسيون-ها سنجخأل:  66053

ا بوسيله هسنج خألهدف از تدوين اين استاندارد، تعيين شرايط فيزيكی، فنی و اندازه شناختی مورد نياز در زمان کاليبراسيون 

سنج مرجع است. با استفاده از شرايط شرح داده شده، طراحی دستگاهی که قادر به انجام دادن خألمقايسه مستقيم با 

سنج در وضعيت مناسب باشد را می توان استنباط کرد. گستره فشار برای کاليبراسيون هايی که در اين خألکاليبراسيون های 

سنج مرجع است. گستره فشار در محدوده های خألطراحی واقعی وسيله کاليبراسيون و نوع  استاندارد بكار می روند وابسته به

 تغيير می کند. kPa 110تا  Pa 6-10خود از 
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