
ИЗМЕРВАНЕ НА МАЛКИ НАЛЯГАНИЯ 
 

MEASUREMENT OF LOW PRESSURES 
 

гл. ас. д-р Иванов, В.Г. 
Технически университет – София, МФ, България 

vgi@tu-sofia.bg 
 

Abstract: Below are shown some of the measuring devices that can measure small pressures. Examines the design and principle of operation 
of these devices. There have been made some experimental studies on measurement of small pressures. 
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1. Въведение 
 Налягането р изразява интензитета на нормалните 
разпределени сили, действащи върху единица повърхност, 
напр. действието на течност върху стените на съд [2]. 
Размерността му в SI е N/m2 = Pa (Паскал). Използват се и 
единиците: техническа атмосфера – 1 kgf/cm2 = 98 066,5 Pa; 
физическа атмосфера – 101 325 Pa; bar – 105 Pa; 
mm воден стълб – 9,80665 Pa; mm живачен (Hg) стълб – 
133,322 Pa и др.  
 Въведена е абсолютна нула на налягането – такова би било 
налягането в затворен съд, от който е изтеглен напълно 
(практически невъзможно) въздуха. Налягането в космоса е 
близко до абсолютната нула. Ако налягането се измерва спрямо 
абсолютната нула (фиг. 1), то се нарича абсолютно налягане pa. 
Атмосферното (барометрично) налягане pб е абсолютното 
налягане на атмосферата, получено преди всичко от теглото на 
стълба въздух, намиращ се над точката на измерване. 
Надналягане (свръхналягане) pн е налягането, равно на 
разликата между абсолютното на измерваната среда и 
атмосферното, когато първото е по-голямо, т.е. pн = pа - pб. 
Подналягане (вакуум) pп е разликата между абсолютното на 
измерваната среда и атмосферното, когато първото е по-малко, 
т.е. pп = pб – pа. Диференциалното налягане ∆р се определя от 
разликата между наляганията р1 и р2 на две среди, т.е. ∆р = р1 –
 р2. 

 
 

Фиг. 1 Видове налагания 

 
 За измерване на налягане се използват четири основни 
принципа – хидростатичен, силов, деформационен и 
електрически. Освен тях съществуват и множество други, по-
малко разпространени, принципи [1].  
 

 2. Устройство и принцип на действие на 
манометри за малки налягания 
 Многообхватният микроманометър с наклонена тръбичка 
(ММН) служи за измерване на малки над- и подналягания и 
разлики в налягания [3]. Използването на наклонена тръбичка 
позволява да се увеличи дължината на скалата, което повишава 
точността на отчитане. На фиг. 2 е показана опростена 
принципна схема на микроманометъра. В чашката 1 с голям 
диаметър се подава по-високото (плюсовото) налягане, а в 
тръбичката 3 – по-ниското (минусовото) налягане. 
Устройството за настройване на нула представлява цилиндър 
(плунжер) 2, който чрез микрометричния винт 4 се потапя 

повече или по-малко в течността, с което се променя нивото й. 
Винтът 4 се задвижва от оператора чрез ръкохватката 5. 
 

 
 

Фиг. 2 Опростена схема на микроманометъра ММН 

Дължината l и височината h на стълба течност са свързани със 
зависимостта: 

(1) h2 ≈ h = l.sinα.     
 Тъй като 

(2) p =  ρ.g.h      
се получава 

(3) р = ρ.g.l.sinα = k.l    (k = ρ.g.sinα).    
 В зависимостта (1) с h2 е означено изменението на нивото в 
тръбичката 3. 
 Като се измени ъгълът α се изменя и обхватът на 
измерване. Изменението на α води до изменение на 
коефициента на мащабния преобразувател (МП). 
 Ако се вземат предвид  геометричните размери на 
елементите 1, 2 и 3 (фиг. 2) и се означат с s1, s2 и s3 лицата на 
напречните им сечения, за обемите преместваща се течност от 
1 в 3 при разлика в нивата h може да се запише (h е резултат от 
разлика в наляганията р1 и р2) 

(4)  (s1 - s2)h1 = l.s3,    
където h1 е изменението на нивото в чашата 1. 
 Ако h1, определено от (4) и h2 от (1) се заместят в 
зависимостта h = h1 + h2 се получава 

αsin.
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 От (5) може да се определи стойността на α при приета 
стойност на коефициента k. Стойностите на g и Di за ММН са: 
g = 9,80665 m/s2; D1 = 89 mm; D2 = 46 mm и D3 = 4 mm. 
 Стойността на измерваното налягане НД в kgf/m2 (mm воден 
стълб) се получава от израза 

(6) НД = НВ.k.n,     
където: 
- НВ(l) е отчетът по скалата на манометъра в mm; 

312

SCIENTIFIC PROCEEDINGS XIV INTERNATIONAL CONGRESS "MACHINES. TECHNOLОGIES. MATERIALS." 2017 - SUMMER SESSION
WEB ISSN 2535-003X 

PRINT ISSN 2535-0021

YEAR I, VOLUME IV, P.P. 312-313 (2017)



- k – константа на уреда, която отразява влиянието на 
коефициента на увеличаване на МП (наклонената 
тръбичка) и другите параметри на измервателната верига; 

- n – поправка съгласно таблицата от Инструкцията за 
експлоатация, която отразява несъответствието на 
температурата, при която се извършва измерването и 
нормалната за уреда (200 С), както и несъответствието 
между плътността ρс на използвания етилов спирт и 
номиналната плътност на манометричната течност 
(ρ = 0,8095 g/cm2). 

  

 3. Опитна установка 
 За измерване на малки подналягания, надналягания и 
диференциални налягания (разлики в налягания) може да се 
използва камбанен манометър. На фиг. 3 е показана схема на 
камбанен манометър с тънкостенна камбана. Към кобилицата 1 
на техническа равнораменна везна са закрепени двете камбани 
3 и 3’ и блюдата 2 и 2’. Камбаните са потопени в етилов спирт. 
Под камбаните, през тръбичките 4 и 4’, може да се подава 
надналягане, подналягане или атмосферно налягане. Над- или 
подналягане се създава чрез преместване на буталата на 
спринцовките 5 и 5’. Големината на създаваното налягане може 
да се отчете и от манометъра 6 (тип ММН). 

 
 

Фиг. 3 Камбанен манометър с тънкостенна камбана 
 

 При подаване на атмосферно налягане под камбаните, 
кобилицата 1 се уравновесява с теглилки, поставени върху 
блюдото 2 или 2’, докато стрелката застане срещу нулевата 
отметка на скалата. 
 При подаване на надналягане под камбаната 3, върху нея 
действа сила F = p.s, където s е площта на камбаната, 
определена по външния й диаметър. Тази сила се уравновесява, 
като върху блюдото 2 се поставят теглилки с маса m до 
достигане на установеното при атмосферно налягане 
равновесно положение. При подналягане теглилките се 
поставят върху блюдото 2’. 
 Теглилките се използват като мярка за сила при 
g = 9,8036 m/s2. 
 В равновесното положение на кобилицата надналягането 
под камбаната 3 се определя от равенството 

(7) a
3

H p
s

gmp .
= .    

 Тъй като рамената на кобилицата са равни, по същото 
равенство се определя и подналягането под камбаната 3, като 
теглилките с маса m се поставят върху блюдото 2’. 
 При измерване на над- и подналягане спринцовката 5’ е 
свалена. 

 За създаване на диференциално налягане се използват и 
двете спринцовки. Стойността на диференциалното налягане се 
определя по посочената формула. 

 

 4. Експериментални резултати 
 Резултатите от проведените експерименти са дадени в 
таблица 1, а графичното изображение на статичните 
характеристики е показано на фиг.4. 
 Данни за манометъра и мястото на измерване: 

- D3 = D3’ = 65,3 mm; 
- g = 9,8036 m/s2 (за София). 
 

Таблица 1: Резултати от проведените експерименти 

Опит № D3, mm D3’, mm g, m/s2 m, g p, Pa pММН, Pa 

1-наднал. 65,3 65,3 9,8036 30 87,8 91 
2-наднал. 65,3 65,3 9,8036 60 175,6 178,5 
3-наднал. 65,3 65,3 9,8036 90 263,5 261,5 
4-наднал. 65,3 65,3 9,8036 130 380,6 382 

5-наднал. 65,3 65,3 9,8036 160 468,4 467,5 

6-поднал. 65,3 65,3 9,8036 30 87,8 90,5 
7-поднал. 65,3 65,3 9,8036 50 146,4 145,5 
8-поднал. 65,3 65,3 9,8036 80 234,2 236 
9-поднал. 65,3 65,3 9,8036 120 351,3 350,5 

10-поднал. 65,3 65,3 9,8036 150 439,1 442,5 

11-диф.нал. 65,3 65,3 9,8036 20 58,5 63 
12-диф.нал. 65,3 65,3 9,8036 40 117,1 118,5 
13-диф.нал. 65,3 65,3 9,8036 60 175,6 176,5 
14-диф.нал. 65,3 65,3 9,8036 80 234,2 233 
15-диф.нал. 65,3 65,3 9,8036 100 292,7 294,5 
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Фиг.7 Графично изображение на статичните характеристики на 

манометри за малки налягания 

 5. Заключение 
Резултатите от проведените експерименти показват, че 

наляганията измервани с камбанния манометър се приближават 
като стойности до манометъра тип ММН. 
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