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 أجهزة القياس
 الباب األول قياس ضغط وسريان السائل

 :مقدمة

الضغط المقاس فهناك األجهزة التي تقيس الضغط السالب تختلف أجهزة قياس الضغط باختالف 
(vacuum press ) وهناك أجهزة قياس الضغط المطلق وكذلك أجهزة قياس الضغط الجوي
م أن تكون مجهزة لقياس وعلى سبيل المثال فإن أجهزة قياس ضغط المص ال يلز ( بارومتر)

 . وهكذا ضغط الطرد

. 1د الهواء عند هذه النقطة ويساوى عند نقطة هو الضغط الناتج عن وزن عمو  الجويوالضغط 
بار عند , 849إلى  1, 050من  الجويويتراوح الضغط . رارة صفر مئويةبار عند درجة ح 11

 . مستوى سطح البحر

وحززداق قيززاس -وطززرق قيززاس الضززغوط[ pressure meters]أجهزززة قيززاس الضززغط  1. 1
 الضغوط

والوحدات [ force per unit area]مة بوحدات القوه لكل وحدة مساحة يقاس الضغط عا
البسكال والبار عالوة على وحدات أخرى بينها كما يتضح من  هيالعالمية لقياس الضغط 

 . الجدول

Pa bar Kgf/ cm atm MmHg 

1 -5 10× 1 -5 10× 1. 
01972 

-6 10× 9. 86923 -3 10× 7. 50062 

5 10× 1 1 1. 01972 -1 10× 9. 869232 -2 10× 7. 50062 

4 10× 9. 
80665 

-1 10× 9. 
80665 

1 -1 10× 9. 67841 -2 10× 7. 35559 

5 10× 1. 
01325 

1. 01325 1. 03323 1 -2 10× 7. 60000 

3 10× 1. 
33322 

-3 10× 1. 
33322 

-3 10× 1. 
35951 

-3 10× 1. 31579 1 

 الضغط والعالقة بينهامة في قياس يوضح الوحدات المستخد( 1)شكل 
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 . ت أو في صورة ارتفاع عمود السائللوحدة المساحا ةصورة قو  فيويمكن أن يعطى الضغط إما 

 طرق قياس الضغط

 :يوجد ثالث طرق لقياس الضغط وهى

 . القياس باتزان عمود سائل معلوم الكثافة .1
 . عليهالقياس بتعريض عنصر مرن للضغط وقياس اإلزاحة الميكانيكية الناتجة  .2
 . عليه الكهربيوقياس التغير  كهربيالقياس بتحويل تأثير الضغط إلى حساس  .1

 :ان عمود سائل معلوم الكثافةقياس الضغط بمعلومية اتز 

 يوضح المانومتر( 2)والمانومتر من أقدم و أدق وابسط أجهزة القياس والشكل 

 
 (p)معادلة القياس وكيفية الحصول على 

P = ρgh 

 الضغط =  p حيث

h  = االرتفاع 

ρ  =الكثافة 

g = عجلة الجاذبية األرضية 

 (سم زئبق67= الضغط الجوي )لذي يقيس بمعلومية سائل الزئبق ومنه المانومتر الزئبقي وا

 :وقياس اإلزاحة الناتجة ميكانيكياالقياس بتعريض عنصر مرن للضغط 

 . ةياس الضغوط المنخفضة أو المتوسطوهذه الطريقة تستخدم لق

 :ثة أنواع تعمل بهذه الطريقة وهىويوجد ثال 
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 Bourdon tube   أنبوبة بوردون .1
 Bellows     (الكير)المنفاخ  .2
 The diaphragm   الحجاب الحاجز .1

 :Bourdon tube أنبوبة بوردن( أ

مرنا , يتحمل الضغط, مقاومة للتآكل)وهى أنبوبة مصنوعة من معدن له مواصفات خاصة 
وتكون األنبوبة مغلقة من احد الطرفين ويؤثر الضغط من الطرف اآلخر ويترجم ( واقتصاديا

 :األنبوبة على إحدى الصور اآلتيةالضغط الناتج إلى أمتار ويتم تشكيل هذه 

 . [c-type-spircal-twisted-or helical]حــلزونية  أو, معصورة, ملفوفة, مقعرة

لمبات وكذلك ضغط الطرد للطلمبات منخفضة الرفع مثل ويستخدم لقياس ضغط المص للط
 (متر 20)طلمبات رفع المياه العكرة 

 
 أنبوبة بوردن( 1)الشكل 

 

 :Bellowsطريقة المنفاخ ( ب

مم لتخليق ( 1)بسمك قدره  يصنع عادة من جزء منفرد من النحاس أو الصلب الذى ال يصدأ
مقاومة الضغط وهكذا يتمدد البالون أو ينكمش أثناء [ flixble skin]حجم مغلق بغشاء مرن 

%  1. 0ل إلى بار بدقة تص10إلى  002. 0حسب تأثير الضغط ويستخدم لقياس الضغط من 
 . بالزيادة أو بالنقص
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وتستخدم لقياس ضغط خرج الطلمبات عندما يكون الضغط منخفضًا مثل طلمبات العكرة وكذلك 
 يستخدم على خط المص لجميع الطلمبات 

 
 المنفاخ (4)شكل 

 

 :Diaphragm يقة الحجاب الحاجزطر ( ج

ابسط صورة  فيو ( بار20حتى )خاصة مع الضغوط المنخفضة  استخدامامن األجهزة األكثر 
مادة أخرى ويتحدد نوعها على  أييتكون الحجاب من غشاء من المطاط أو المعدن الرقيق أو 

 . (deflection)مدى االنبعاج المطلوب 

ونحصل على الناتج عن . (differential)لقراءة الضغط المطلق أو فارق الضغط ويستخدم 
 . طريق مؤشر ومقياس يقيس مدى االنبعاج مترجما إلى ضغط حسب المقياس

 

 حطاق المياه في مواضع كثيرة منهاوتستخدم في م

 في الضغط ليبين وقت غسيل المرشح في المرشحات لقياس الفقد .1
 . أجهزة الفنشوري .2
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 الحجاب الحاجز( 5) شكل

 

 :الكهربيالقياس بطريقة الحساس ( ب)

ويستخدم هذا النوع لقياس الضغوط العالية مثل طرد طلمبات الرايقة وتكون طريقة القياس على 
جهاز تتغير مقاومته ( strain gauge)الشد عن طريق حساس وهو عبارة عن أساس قياس 

 . الكهربية عندما يضغط أو يشد

ما أن يضغط وبهذه ( ديافرام)كذلك يمكن وضعه بجوار الحجاب  فعند االنبعاج إما أن يشد وا 
الضغط تتحول إلى تغيرات كهربية يمكن قياسها وقياس الضغط منها  فيالطريقة فان التغيرات 
 :جزء الحساس على األشكال اآلتيةومن الممكن أن يكون ال

 السلك المعدني     (metal wire) 
  المعدنيةالصفيحة   (metal foil) 
 أشباه الموصالت   (semi -conductor) 

 . وم بدراسة أحدها على سبيل المثالولتوضيح فكرة عمل هذه األجهزة سنق

 ((piezo-electric pressure transducerمقياس الحساس الكهربي 

عندما يتعرض لقوة ينتج  بلوريهذا النوع مالئم للضغوط الديناميكية العالية وفيه يستخدم جسم 
د اتجاه يقاس يتم معالجته بواسطة وحدة معالجة مكونة من مكثفين وموح عاليمنه فرق جهد 
 . الجهد من خاللها



 درجة ثانية - اجهزه القياس  المسار الوظيفي لوظيفة فني تشغيل مياه
 

 

 

 8 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشرية بالشركة القابضة 

عبارة عن رسم ( A)والشكل  البلوريمن الجسم بار  150ويقيس هذا النوع الضغوط حتى 
العالقة بين القوة المؤثرة  فيوضح( B)توضيحي لخروج البللورة بعد تعرضها للضغط إما الشكل 

 . كهربي الناتج عن تأثير هذه القوةعلى البللورة والجهد ال

 
 لتحويل اإلزاحة إلى إشارة كهربيةرسم توضيحي ( 7)شكل 

 

 طرق معايرة أجهزة الضغط

ايرة ومنها ما مراكز المع فيفمنها ما يتم . توجد عدة طرق الختبار ومعايرة أجهزة قياس الضغط
كذلك يمكن عمل االختبار و المعايرة بدون الرجوع إلى المصادر المذكورة . يتم لدى المصنعين

 . د جهاز قياسي واحد معاير وسليمبشرط وجو 

 :ومن هذه الطريقة يوجد نوعان

 :االختبار بواسطة الطلمبة الكاركة. 1

 
 الكاركةجهاز اختبار ومعايرة أجهزة الضغط بالطلمبة ( 6)شكل 

  Aشكل 

 

 

 

 Bشكل 
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 :جهاز االختبار باألوزان. 2

نفسها لعمليات المعايرة بعد تصنيعها بدقة من  هيهذا النوع يكون لدينا أثقال تعرضت  فيو 
وكل ثقل مبين عليه ما يكافئه من الضغط . سبيكة ال تصدأ ومقاومة للتآكل مثل النيكل كروم

 . بار وهكذا 2-مثل واحد بار

ويضبط ( بار 1)يتم تثبيت المقياس المراد معايرته ثم يتم فتح البلف ثم وضع الثقل األول 
 . كل مره ومن ثم يتم تحديد نسبة الخطأ فيالمؤشر ثم تضاف األثقال تدريجيا وتؤخذ القراءة 

 جهاز اختبار ومعايرة أجهزة الضغط باألوزان( 9)شكل 

     
 جهاز المعايرة الرقمي( 8)الشكل 

 :جهاز المعايرة الرقمي 3

تقوم فكرة عمل هذا الجهاز على نفس فكرة الطلمبة الكاركة ولكن الغشاء الذي يتأثر بالضغط 
 . يمكن أن نضغطه من أي من الجانبين حتى نستطيع قياس ضغط مطلق أو ضغط تفريع
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 :وهذا الجهاز هي والفرق بين الطلمبة الكاركة

 الدقة العالية في المعايرة . 
 يمكن معايرة أجهزة قياس ضغط التفريع . 
 ( معاير)يلزم وجود جهاز قياس  ال 

 المناقشة

 ؟اذكر أنواع مقاييس الضغط 
 ؟(الديافرام)غط باستخدام الحجاب اشرح طريقة قياس الض 
 اشرح طريقة واحدة الختبار ومعايرة مقياس للضغط مع الرسم؟ 

 خصائص السريان. 1. 2
 مقدمة

عند التعرض لقياس التصرف يجب التنويه أوال على تصرف السوائل أثناء السريان فالتصرف هو 
كميات  يجب قياسها بالنسبة لوحدات إنتاج وتوزيع المياه فهي هامة لقياس التيأهم العناصر 

 . فضال عن قياس جرعات المواد الكيماوية الالزمة لعملية المعالجة المياه العكرة والرائقة

سالسة واستمرارية فان الخطط طويلة األجل تبنى على هذه  فيان إمداد المياه للمستهلكين ولضم
 . القياسات وللتعرف على تصرف السوائل أثناء السريان يجب أن نعرف أوال خصائص السريان

 :من الخواص الفيزيقية للسوائل والهامة لمعداق القياس

 القوه لوحدة المساحات        :الضغط . 
 الوزن لوحدة الحجوم        :فة النوعيةالكثا . 
 مقاومة السائل للسريان        :اللزوجة . 
 سرعة سريان السائل        :السرعة . 

والذى يهم المشغل هو السرعة المتوسطة لمقطع من السريان وهو  والسرعة هي أهم هذه النقاط
 . (15)شكل انظر  رقيق من السائل يتحرك حول محور الماسورة عبارة عن مقطع

 :قياس سرعة السائل. 1. 3

لتسجيل حركة السائل وسرعته وهذا الجهاز بطبيعة ( Transducer)دائما ما نحتاج إلى جهاز 
 فيومن هنا يمكن معرفة التغير . وضعه في السريان يتعرض لتغير ويسمح لنا بقراءة ذلك التغير

 . Q = V  .   A التصرف
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 ومن أمثلة مقاييس السرعة

أثناء السريان تدور ( سيتم شرحه فيما بعد)أو التوربينى  المروحيالمقياس  فيعلى سبيل المثال 
مروحة المقياس بسرعة تتناسب مع سرعة السريان ومن عدد لفات المقياس نستطيع معرفة 

  التصرف

 . (ماسورة)والدراسة اآلتية تخص السائل المار خالل مسار مغلق 

 أنواع السريان. 1. 4

( laminar)يتوقف نوع السريان على سرعة السائل ولدينا نوعان من السريان احدهـــما منتظــم 
وبينهما مرحله انتقالية يكون فيها السريان ما بين ذلك وتلك وقد ( turbulent)مضطرب  والثاني

 . حدد العلماء نوع السريان على أساس رقم يسمي رقم رينولد

 
 السريان المنتظم( 15)شكل              السريان المضطرب (14)شكل

 Renold,s Number (R:)رقم رينولد 

هو رقم نسبى بين القوى المؤثرة على السائل القوه المكتسبة من الضخ وقوة ممانعة السائل 
 . حركة الماء فيويوضح هذا الرقم أى القوى توثر  (اللزوجة)للسريان

 السريان منتظمكان      R     <    2000        إذا كان

 كان السريان مضطرب     R     >    4000        إذا كان

 . والسريان بين هذين الرقمين سجال بين المنتظم والمضطرب
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 :حيث إن

V  = السرعة 

D  =القطر 

 الكثافة=   

 اللزوجة =    
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 قياس التصرف الباب الثاني
 طرق قياس التصرف. 1. 2

 :مختلفة وهى طرقيتم قياس التصرف بثالث 

 :القياس المباشر

هذه الحالة بقياس الكتلة المباشرة أو الحجم المباشر ومن هذه األنواع الخزان  فيويقوم المقياس 
 . الموزون والسيفون الشفاط لقياس الكتلة ومنها البالون المتردد والكباس المتردد لقياس الحجم

 :قياس التصرف بقياس سرعة السريان ومنه

 :النوعومن هذا 

 أنبوبة بيتوت .1
 (التربينى -المروحى)انيكي الدوار المقياس الميك .2
 الكهرومغناطيسيالمقياس  .1
 األجهزة الصوتية .4

 :القياس بفارق الضغط ومنه

 (head loss device)وتسمى أجهزة برنوللى للقياس 

 (orifice plate)القرص الرقيق  .1
 (venture) فنشورى .2

 . من التفصيل بشيءهذا البرنامج هذه األنواع  فيوسنتناول 
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 Direct measurements أجهزة القياس المباشر
 :مميزاق أجهزة القياس المباشر

 تقيس التصرف كلية أو تقيس معدل التصرف . 
  (سائل أو غاز)تستخدم مع كل الموائع . 

 :طريقة القياس

تتحرك من مكانها لتدخل حجرة أخرى  التيبدخول السائل إلى المقياس فإنه يمأل حجرة معينة 
الوقت نفسه تكون الحجرة الثالثة قد أوشكت على إنهاء التفريغ وهكذا تستمر العملية  فيلتمأله و 

 . الفعلييمكن معرفة الحجم  (آليا)وبعدد مرات الملو والتفريغ 

 :ومن هذه األنواع

 النصف دوارالمكبس  .1
 المكبس الترددي .2
 . القرص الدوار .1
 المروحة الدوارة .4

 :والنوع الرابع هو األكثر شيوعًا مع اختالفاق في تصميم المروحة ومنه ما يلي

   
 قطاع في عداد المياه( 19) شكل رقم                 عداد المياه المنزلي( 16)شكل رقم
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وهذه األجهزة تختلف دقتها . الصغيرة مثل عدادات المنازلوتستخدم هذه األجهزة مع التصرفات 
ظروف التشغيل والمعايرة تحت % 2±اختالفا كبيرا تبعا لنوعيتها ولكن عامة تتراوح بين 

 . الصحيحة

 . ومن عيوب هذه األجهزة وجود غازات داخل التصرف تقاس على انها سائل

 معايرة أجهزة قياس التصرف الصغيرة

بعد صرفها إلى خزان مدرج ثم ( العداد)اب كمية المياه المارة بالجهاز يرة بحستتم عملية المعا
 . وقراءة العداد المقارنة بين الحجم الحقيقي

 . ويمكن اختبار عدة عدادات على التوالي في نفس الوقت وسوف يتم تناول ذلك عملياً 

 
 جهاز معايرة عدادات المياه المنزلية( 18)شكل

 بأجهزة القياسمصطلحاق خاصة 

 صطلحات الخاص بأجهزة القياس عامةيجب أن نتوقف قليال عند بعض الم

 الدقة (Accuracy)  القراءة منسوبا إلى التصرف الكلى فيوهى النسبة المئوية للخطأ . 
 التكرارية (Repeatability)  وهى النسبة المئوية لالنحراف عن قراءة معينة منسوبا إلى

 تكررتالقراءة نفسها إذا 

 القراءة عند نفس الظروف

 مدى القياس (Range ability) مثال (1:  10)  وهى النسبة بين أعلى واقل تصريف . 
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  التكلفة النسبية(Relative cost )وهى التكلفة المطلوبة مقارنة باألنواع األخرى . 
 الحجميلمدى ا (Size range)  يمكن تركيب المقياس عليها التيوهو أقطار المواسير . 
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 أجهزة القياس بالسرعة الثالث الباب
 (:Turbine and Propeller Meter) والمروحيالمقياس التربينى . 1

 . من التصرف % (2 :5. 0)  ±     :   الدقة -
 % 02. 0  ±    :  التكرارية -
  1 : 10       : المدى -
 بوصة  (24 : 1/17) مم 700  : 5       :الحجميالمدى  -
 مرتفع       :الرفع فيالفقد  -

 مرتفعة       :التكلفة النسبية

 
 المقياس المروحي للتصرف( 21)شكل           المقياس التربيني للتصرف( 20) شكل

 

 :طريقة العمل

الماسورة  فييتم قياس التصرف عن طريق قياس السرعة ففي هذا الجهاز يقوم السائل الساري 
فيدور هذا الجزء بسرعة تتناسب مع سرعة ( مروحة أو توربين)بضرب ريش الجزء الدوار 

 . السريان

حائط  فيتحميل مثبتين  كرسيالجزء الدوار مصمم ليمأل الماسورة ومجهز ليدور حر بين 
 الحجميتظل العالقة بين التصرف  -من معدل التصرف واللزوجة-الماسورة وخالل حدود معينة

ويوجد حساس يحول لفات الجزء الدوار إلى إشارات ترددية . وسرعة الجزء الدوار عالقة خطية
ومن ثم فإن عدد معين من اللفات ينتج عن سريان وحدة الحجوم . (كهربية أو مغناطيسية)مكافئة 

 (K)وهذا هو معامل المعايرة  من السائل

بسماحيه ( 1:  10)من ( Rangability)ثابتا خالل مدى القياس ( k) يظل معامل المعايرة
 . الحقيقيمن التصرف %  2 ±مباشره 
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 المعايرة

يختلف معامل المعايرة باختالف نوع المقياس على أساس سماحية التصنيع ولذلك يتعين علينا 
عند معدالت التصرف . حدود مدى قياسه فيمعايرة المقياس على أساس المعامل الخاص به و 

 . % 5 ±القياس حتى تصل إلى  فيلدقة المنخفضة تقل درجة ا

( Rangeability)تتحسن قــابلية المــدى ( حسـب معدالت التصرف)ــيرة الحجم الـمقاييس كبـ في
 . (1:  25)إلى  حتى تصل

فالمقياس ذو الريش المستقيمة ال . تتوقف عليها دقة القياس شكل الجزء الدوار التيمن العوامل 
دقة المقياس  فييؤثر كثيرا  معامل اللزوجة ال فيحين أن التغير  فييتأثر كثيرا بتغير السرعة 

 . الريش حلزوني

 :Installation التركيب

غالبا يتم تركيب هذا النوع من المقاييس مع موحدات اتجاه لسريان السائل حتى يمنع التداخل 
( Configuration)المقياس حيث إن هذا النوع من المقاييس يتأثر بشــكل السريـان  ميكانزيممـــع 

وكذلك يتم . الداخل إليه وذلك الحتمال حدوث اضطراب ينتج عنه دوامات أو تيارات دورانية
 . صلبة من التصادم مع ريش المقياستركيب مصفاة لمنع أي مواد 

  القطرضعف = طول الجزء المستقيم قبل المقياس . 
  مثل القطر= طول الجزء المستقيم بعد المقياس . 

يتجاوز الحد  وعندما يتم اختيار مقياس لهدف معين يجب التأكد من أن معدل السريان ال
 . (K)األقصى الذى اختير من اجله المقياس إال لفترات قليلة جدا و اضطرارية ألن ذلك يقلل 

الكثافة ومعامل  فين الكيماويات ألنها تؤثر يجب تجنب تركيب المقاييس قريبا من نقط حق
 . جسم المقياس نفسه فيكما تؤثر . دقة القياس فياللزوجة مما يؤثر 

 . تأثيرات كهرومغناطيسية أييجب عزل الجزء الخاص بتحويل اإلشارات جيدا من 

 
 

 :Maintenance الصيانة

لهذا النوع من المقاييس طويال نسبيا بشرط تطبيق برنامج  االفتراضييمكن أن يكون العمر 
 . الصيانة حسب تعليمات المصنع
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هذا النوع مصمم على أساس سهولة الفك والتركيب وال تستخدم معدات خاصة لذلك وعند فك 
وعند ذلك تفحص ( وهذا من عيوبه)مكانه الستمرار عمل الخط  فيالمقياس توضع شريحة 
 . جيدا ويستبدل التالف منها جميع األجزاء وتنظف

 :المميزاق

  نحصل على دقة عالية مع المعايرة السليمة ممتاز وعليه تكرارياألحجام الكبيرة لها مدى . 
  (1 :10)المدى من  فيالعالقة بين التصرف واإلشارة الخارجة عالقة خطية . 
  الضغط فيالفقد (Head loss )مقبول ويقل أكثر مع األحجام الكبيرة . 
  يتم التركيب عليها التيإبعاد المقياس مثل إبعاد الماسورة . 
 يعوق السريان تعطل المقياس ال . 

 :العيوب

 الصيانة والتشحيم مهمة للغاية . 
 األحجام الكبيرة فيالتكلفة خاصة  عالي . 
  دقة القياس فيتأكل أجزاء المقياس توثر . 
 المعايرة ضرورية كلما تغيرت لزوجة السائل . 
  جدا الضطراب السريانحساس . 
  ضار جدا لألداء خاصة األحجام الصغيرة الكراسياحتكاك . 

عطل البد من  أيحالة حدوث  فيو . يتعرض لها المقياس إما كهربية أو ميكانيكية التياألعطال 
البدء بالكشف على االجزاء الكهربية والتوصيالت وان لم نتوصل الى سبب العطل فال مفر من 

 . (k)من معامل السريان  التأكدمع . س نفسهاختبار المقيا
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 :اآلتيالجدول  فيأما ما ينتج عن أعطال ميكانيكية فتنحصر 

 العطل السبب المحتمل العالج

 ئب وخالفه وتطهير المروحة والبلىإزالة الشوا .1
 (أعد المعايرة)تغيير البلى  .2

مما  التحميل كراسيتجمع اجسام غريبة على المروحة وعلى بلى  .1
 يؤدى إلى انخفاض السرعة الزاوية ومرور سائل أكثر

 (مثل الخطوة السابقة)البلى فيتآكل  .2

 السريان اكثر من المبين على المقياس

 الكهربيراجع العزل  .1
 تحقق من ظروف التشغيل .2
 إزالة الهواء .1

 تسريب أرضى من الدائرة الكهربية .1
 . ضغط السائل بعد المقياس أعلى منه قبل المقياس .2
 السريان فيوجود فقاعات هوائية كثيرة  .1

 المبين على المقياسالسريان أقل من 

 والتوربينى واسبابها وطرق عالجهاوحي ر جدول اعطال للمقياس الم( 22)جدول 
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 تابع أجهزة القياس بالسرعة

 Bitot Tubeانبوبة بيتوق  2_3

اتجاه سريان  فيتجربة بوضع انبوبة زجاجية  (بيتوت هنري) الفرنسيقدم العالم  1610عام  في
 . بمقدار يتناسب مع مربع سرعة السريان األنبوبة فيواثبت ان السائل يرتفع . داخل ماسورة

 
 بيتوت لقياس التصرف ألنبوبةرسم توضيحي  (21)شكل

ثم تم تطوير هذه األنبوبة عام . وكان ذلك أول االكتشافات الحديثة لتطوير مقاييس التصرف
وذلك بتحسين قراءة الضغط االستاتيكي ثم طرات عدة ( دارسي) الفرنسيبواسطة العالم  1955

 التي علــيها االن وسميت انبـــوبة بيتوت المطورة الصورةتعـــديالت حتى وصلت الى 
(Averaging Bitot Tube) . 

 وهي مبنية أساسا على الحصول على السرعة من معادلة برنولي

p / γ  + v2 /  2 g   = const.  

 . يمكن قياس معدل السريان( قياسه)الضغط وبمعرفة 

 

 Averaging Bitot Tubeأنبوبة بيتوق المطورة . 3. 3

 (5  : 5. 0) ±       الدقة % 
 (5. 0) ±     التكرارية % 
  بوصه (87 :,  5) (متر 2, 4  :مم  11)    الحجميالمدى 
 (1 :  4)    مدى القياس 
 منخفض     فاقد الرفع 
 منخفضة       التكلفة 

 . وسط الماسورة الناقلة للسائل فيتتكون أنبوبة بيتوت من أنبوبة مغمورة توضع 
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 أنبوبة بيتوت المطورة( 24)شكل 

للحصول على شرائح ضغطية عند نقاط مختلفة )هذه األنبوبة بها عدة ثقوب تواجه اتجاه السريان 
 على الفتحات باألنبوبةمن قطر الماسورة هذه الضغوط تؤثر على حساس الضغط الموجود 

 فيوبها فتحات . توضع هذه األنبوبة داخل أنبوبة أخرى أكبر قطرا لحمايتها. فيقيس متوسطها
يتحدد ( H)األنبوبة الخارجية ومنها يتم حساب فرق الضغط قبل وبعد الماسورة مترجمة إلى رفع 

 . مدى القياس على اساس مدى مقياس حساس الضغط

 :التركيب

 :األنبوبة داخل الماسورة حسب إرشاداق المصنعين ويالحظ ما يلىيجب وضع 

  السريان التجاهيجب أن تكون الثقوب مواجهه تماما . 
 مع قطر الماسورة سيدمر النتائج عدم وضع المقياس متطابقا . 
 اتجاه سيغير النتائج بصورة سيئة أي فيدرجات ( 1)دوران المقياس اكثر من . 
  االتجاه المعاكس سوف  فياتجاه السريان أو ثالث درجات  فيدرجات ( 5)انحناء المقياس

 . تضر النتائج

 أن تكون المسافات اآلتية متوفرة يتأثر شكل السريان بالمحابس والوصالت وخالفه ولذلك يجب

 :حالة وجود موحداق اتجاه في

 . ةمن قطر الماسور ( 4: 1)تكون المسافة المستقيمة قبله من 

 :حالة عدم وجود موحداق اتجاه في

 . من قطر الماسورة (24 : 6)تكون المسافة المستقيمة قبله من 

 . الحالتين فيمن قطر الماسورة  (4:  1)وتكون المسافة بعد المقياس من 
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 :الصيانة

يجب أن تفك األنبوبة وتنظف جيدا كما يمكن تنظيف االنبوبه والثقوب بدون فكها استخدام 
 . (أعلى من ضغط الخط) خارجيضغط 

 (purging)تسهل عملية التطهير  الحديثةوالتصميمات . يجب أن تتبع إرشادات المصنع

 :المميزاق

 يمكن فكها من على الخط بدون ايقافه . 
  الرفع بسيط فيالفقد . 
 منخفضة التكلفة . 
 فتحة حنفية  - سهولة التركيب بعمل فالنشة(water tab) . 
  طويل االفتراضيفالعمر  ال يصدأاالجزاء مصنعة من الصلب الذى . 

 :العيوب

  القياس فيخطأ كبير  فيالوصالت يتسبب  فيأي تسريب . 
  التركيب فيتحتاج إلى دقة عالية . 
 يمكن القياس مع السرعات المنخفضة ال . 

 Electromagnetic Meters القياس بالقوة الكهرومغناطيسية 4. 3

 5. 0    ±       :      الدقة -
 . ,25   ±       :    التكرارية -
  1:  10          :مدى القياس  -
 متر 1: مم  5. 2          :  الحجميالمدى  -
 صفر          :  فاقد الرفع -
 مرتفعة          :     التكلفة -

 :أسس ومكوناق المقياس

 . الكهرومغناطيسيهذا النوع من أجهزة القياس تم تصنيعه بتطبيق قانون فارادى للحث 

يوضعان على )مغناطيس  قطبيمن  المغناطيسيباعتبار الماسورة موصل متعامد مع قوة الفيض 
 . تتولد قوة دافعة كهربية يمكن قياس التصرف( حائط الماسورة
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 الدافعة الكهربائيةة توضيحي لقياس التصرف بالقو ( 25)شكل 

 :نظرية العمل

 
(E:) القوة الدافعة الكهربية المتولدة 

(K:) معامل السريان الخاص بالمقياس 

(B :) المغناطيسيكثافة الفيض 

(D :)قطر الماسورة 

(V:) سرعة السريان 

 :يلى وعند استخدام هذا النوع يالحظ ما

 يهمل تأثير درجة الحرارة وكثافة السائل ولزوجته . 
 يستخدم مع السوائل الموصلة للكهرباء فقط . 
 اإلشارة الناتجة تبدأ من الصفر وحتى أعلى معدل تصرف . 
  الرفع غير وارد فيالفقد . 
 حالة استخدام بلوف يجب أن تكون المسافة المستقيمة قبل المقياس عشرة أمثال القطر  في

لمسافة المستقيمة وا( أمثال القطر 5)وبدون محابس أو وصالت خاصة تكون نصف ذلك 
 . بعد المقياس غير مهمة

  ث/ م ( 10:  1)يتراوح مدى القياس بداللة سرعة السريان من . 
 من التصرف الكلى تزيد بانخفاض %  1القياس  فيأحسن الظروف تكون نسبة الخطأ  في

 . ث/ م 1سرعة السريان إلى أقل من 
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  طول الماسورة المكونة للجهاز يزيد إذا قللنا قطر  فيالرفع قليل جدا ويساوى الفقد  فيالفقد
 . الماسورة لتناسب الجهاز

 :التركيب

يجب أن تكون الماسورة التي يتم التركيب عليها أفقية تماما أو رأسية تماما وللحصول على عملية 
 :تشغيل مثلى تتبع الخطوات اآلتية

  ث/م (1:  5. 1)اختيار جهاز ذي سرعة معقولة عند اقل و أقصى تصريف . 
  من قطر الماسورة (10:  5)الجزء المستقيم من الماسورة قبل المقياس من . 
 التأكد من العزل بين المقياس والماسورة لتجنب التداخالت الكهربية . 
 استخدام شرائح توصيل لتصريف التيارات العكسية حول المقياس . 

 :األجهزةاإلرشاداق المتبعة عند التركيب حسب المورد ألحد أنواع 

 :الصيانة الدورية

 . مراجعة التوصيالت الكهربائية .1
 . تنظيف األقطاب .2

 :تنظيف األقطاب

تقل دقة القياس نتيجة لترسب األمالح على األقطاب إال إذا كانت هذه األمالح لديها درجة 
ال فان المقاومة بين األقطاب تزداد مما يزيد من. توصيل كهربي مساوية لدرجة توصيل السائل  وا 

 . القياس فينسبة الخطأ 

 :فعلى سبيل المثال وتختلف طريقة تنظيف األقطاب باختالف المصنع

 عادة تركيبها أو استبدالها  . وبدون فك المقياس من على الخط يمكن فك األقطاب وتنظيفها وا 
  األقطاب المخروطية تصل إلى مجرى السريان وهنا يجب تغطية األقطاب(coating) . 
  بالذبذبات الفوق صوتية حيث إنها تمنع التبلور والترسيب على األقطاب يمكن التنظيف

 . ولكنها غير مجدية مع الشحوم والزيوت

حاالت خاصة للسائل  فيحاجة لتنظيف األقطاب إال  ومع التقدم الحديث يقول المصنعون أنه ال
 . المراد قياس تصرفه

 :المميزاق
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  اعتراض للسريان عامة أيعدم وجود . 
  الرفع فياقل فقد ممكن . 
  جدا عاليمدى القياس . 
 الخرج يتناسب خطيا مع التصرف . 
 التأثر الناتج من تغير اللزوجة والكثافة ضعيف جدا . 
 يؤثر على عملية القياس اضطراب السريان ال . 
 صغر الحجم وقلة الوزن سهولة عملية التركيب والصيانة . 

 :العيوب

 الكهربيوصيل يجب أن يكون للسائل خاصية الت (Elec. Conductivity) . وهذا العيب
 . ليس له وجود مع مياه الشرب النقية

 بالنسبة للمواسير صغيرة القطر يكون المقياس ضخم وباهظ التكلفة . 
 الدقة العالية مكلفة جدا وكل مقياس يجب ان يعاير على حدة . 
  ملفات ف فيالمقياس حساس للخواص الكهربية للماسورة واألقطاب المغناطيسية وللتغير

 . مغذى التيار
 أغلى المقاييس على اإلطالق . 

 Ultrasonic Meters المقاييس باستخدام الموجاق فوق الصوتية: 5_3

 %  (2,  5:   1) ±  :      الدقة

 % 25. 0 ±     :    التكرارية

  1:  20   :  مدى القياس

 متر 1   :مم  1. 1   :المدى الحجمى 

 صفر    :   فاقد الرفع

 عالية   :     التكلفة
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 :طريقة عمل المقياس

يقوم عمل  (Ultrasonic -Meters) تسمى هذه المقاييس أجهزة القياس بالموجات فوق الصوتية
هذه المقاييس على إرسال نبضات صوتية من وحدة إرسال إلى وحدة استقبال والعكس حيث إن 

 لكلمتياختصارا ( Transciver)آن واحد وتسمى  فيالوحدة تعمل كوحدة إرسال واستقبال 
(Transmit and Receive )وتسمى غالبا وحدة البث . 

 . تثبق الوحدتان بزاوية على الخط

 
 رسم توضيحي لقياس التصرف بالمواجات فوق الصوتية( 27)شكل 

ال خالل الماسورة تستقبلها الوحدة الثانية التي تقوم هى األخرى بإرس ةترسل الوحدة األولى نبض
 . نبضة تستقبلها الوحدة األولى

. اتجاه السريان فتزيد سرعتها والثانية عكس اتجاه السريان فتقل سرعتها فيالنبضة األولى 
 فيسرعة السريان ومن ثم فهو دالة  فيلفارق الزمنى بين إرسال واستقبال النبضتين هو دالة وا

 . معدل السريان

-Micro)والمرور خالل حائط المواسير يتحول عن طريق وحدة معالجة  االنتقاليفارق الوقت 
processing unit )إلى خرج قياسي لمعدل السريان . 

( transit time)او( time of flight)سريان المياه النقية يسمى المقياس المستخدم لقياس 
 . للسوائل الغير نقية( Doppler)ويستخدم المقياس المسمى نوع 

ويجب أن ( 1: 10)خالل مدى قياس من . اللحظيمن التصرف % 1 ±دقة هذه المقاييس 
ليس تختبر الدقة حسب المصنع ألن بعض المصنعين يضع الدقة بداللة التصرف الكلى و 

 . التصرف اللحظي
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وألن هذه المقاييس تستخدم دوائر معالجة لتوليد وتسجيل إشارة السريان فمن الممكن أن تحتوي 
وحدة المعالجة على جزئيات رقمية خاصة, وموحدات إشعاع ضوئي يمكن أن تبين عمل الدائرة 

 . أو تعطى إنذارات وتبين القراءات الخارجة

 . الخرج والمدى وطريقة نقل اإلشارةويمكن للمستخدم اختيار نوعية 

حالة السريان الضعيف فان  فيو . الماسورة الحاملة للمقياس فييتعدى الفقد  الرفع ال فيالفقد 
يتأثر المقياس باضطراب السريان واالستعانة بموحدات . الرفع يكون مرتفعا نسبيا فيالفقد 

 . السريان تخفف المشكلة

 فيويتطلب هذا النوع دقة عالية  (استقبال-ارسال )احدة بعض المقاييس تستخدم وحدة بث و 
يصلح هذا النوع للمياه النقية ألنه  المقياس وال التركيب وخاصة الجزء المستقيم من الماسورة قبل

 . يعتمد على الشوائب لتنعكس عليها الموجات

متوسط خرج الوحدات  النهائيكذلك فان بعض المقاييس تستخدم عدة وحدات للبث ويكون الخرج 
 . حاالت اضطراب السريان فيكلها وهذا النوع اكثر دقة بالطبع خاصة 

 . فيجب ان تعاير( K) والن هذه المقاييس ليس لها معامل سريان

ولكن . باألسواقلحداثة وجوده  االفتراضييتم تصنيع اجزاء المقياس من مواد طويلة العمر 
 . االفتراضيعمرها  لةإلطاوحدات البث مازالت تحت التطوير 

 

 يتوفر هذا النوع في صورتين

 :SPOOL PIECEالنوع االول 

يحتاج الي عمليات ضبط حيث أنه معاير  وهو الجهاز الكامل بوحدتي البث وهذا النوع ال
المكونات المؤثرة في عمليات القياس ويعتبر جزء من ماسورة  ومجهز ذاتيا وال تتغير أيا من

 . السائل
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 :CLUMP MOUNTED الثانيالنوع 

ليست بسيطة  settingسواء على الخطوط أو القنوات فإنه يمر بعملية ضبط  تجميعهوالذي يتم 
قطر الماسورة ونوعها وما اذا كانت مبطنة أو ال وهكذا فإنه يحتاج الي  وانما تختلف باختالف

 . عملية ضبط قبل عملية القياس كلما بدأنا عملية قياس جديدة

 
 

 :معادلة القياس

 T = 2. V. L.  cos θ / u2 التي بني عليها عمل المقياس

(T) :   الزمن 

(V) :  سرعة السريان 

(L) :  البث وحدتيبين  المسافة 

(θ) :   الزاوية بين اتجاه الموجات الصوتية واتجاه السريان 

(U ):   الصوتيةسرعة الموجات 

 

 التركيب

مستقيمة قبل المقياس تساوى عشرة امثال القطر وخمسة امثال تحتاج هذه المقاييس الى مسافة 
 . القطر بعدها وتختلف هذه المسافة باختالف شكل السريان واختالف المصنعين

الضغط الن ذلك يولد  في مفاجئيجب اال يوضع المقياس قريبا من نقطة تتعرض لهبوط 
 . فقاعات تنفصل عن السائل وتؤثر على دقة القياس

تتأثر دقة  معزل من االهتزازات والضوضاء حتى ال في (قدر االمكان)يكون المقياس يجب ان 
 . القياس
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 :الصيانة

لذلك  يتالمس مع السائل ودائرة نقل اإلشارة معزولة جيدا الن المقياس ليس به اجزاء متحركة وال
 . فان الصيانة المطلوبة قليلة

يضاحها تتم بوضع هذه الجزئيات  والصيانة الالزمة لوحدات البث والمعالجة ووحدة نقل االشارة وا 
 . على جهاز لدى المتخصصين فيظهر على شاشة بيانه الجزء المعطل ويتم استبداله

 اإلشارةوكذلك مستوى . ملى امبير (20:  4)يجب ضبط واختبار وحدة خرج التيار المستمر 
 :ينتج عن الخارجة إلشارةاوضعف . الخارجة

 لبثعدم دقة تركيب وحدة ا . 
  السريان فيوجود فقاعات أو شوائب . 
  التوصيل  فيخطأ(cabling fault) . 

 :المميزاق

 الرفع فيتوجد إعاقة للسريان ومن ثم ال فقد  ال . 
  الكهربيال مشكلة من استخدامه مع السوائل ذات خاصية التوصيل . 
 (النوع الثاني) يضر بالماسورة المركب عليها ال . 
 (النوع الثاني)  السريان خالل الصيانة فيال يؤثر . 
 (1: 100)الخرج خطى خالل مدى  ال اجزاء ميكانيكية متحركة . 
 مناسب لمدى واسع من اقطار المواسير . 
 تكاليف التركيب والتشغيل منخفضة . 
  عكس اتجاه السريان فييمكنه القياس . 

 :العيوب

  تكوين السائل فيحساس للتغير . 
 بث الموجات فيوالفقاعات الهوائية المنفصلة من السائل تؤثر  االجزاء الصلبة الدقيقة . 
 حساس لشكل السريان واضطراب السريان يقلل الدقة . 
 تركيب الوحدة العكسية للبث حرج جدا للتأكد من عدم إعاقة االشارة . 
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 النوع المركب من الخارج  في(clamp mounted)  من الممكن ان تتسبب طبقة الدهان أو
وال يحدث . إعاقة عمل المقياس نتيجة امتصاص الموجات الصوتية فيالعزل على الماسورة 

 . (النوع األول)ذلك مع المقياس الكامل 
 يحتاج إلى معاملة خاصة جدا من ناحية عزله عن الرطوبة والتغيرات الجوية وخالفه . 

 Bernolli - Measurments أجهزة برنوللى للقياس 6. 3
 :تمهيد

بتطبيق ( 27شكل)عند حالة الثقب في خزان عند دراسة حركة الماء بمرورها خالل ثقب نتوقف 
 . 1,2نظرية برنوللي بين النقطتين 
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 (26)شكل 

 (22شكل )فاذا كان هذا الثقب في ماسورة 
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 فإن تطبيق معادلة برنوللي يكون كذلك (29)شكل رقم 
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 Kvهنا يتدخل معامل السرعة 

 Kcمعامل االنكماش 

معامل المساحة 
A

Ao 

 Kوجميعا تدمج في معامل واحد هو معامل التصرف 


P

AKQ



2

00  

 تطبيقاق على أجهزة برنولي لقياس التصرف

 . تقوم نظرية برنولي في قياس التصرف على عمل اختناق في الماسورة المراد قياس التصرف بها

  Orifice Plateالمثقوبالقرص  اوال

 من التصرف الكلى % (2 :  , 25) ±   :  الدقة 
 25 ±   :   التكرارية  ,% 
  (1:  10):  (1:  4)   :مدى القياس 
  مفتوح   : الحجميالمدى 
  متوسط   : الرفع فيالفقد 
 منخفضة   : النسبية التكلفة 
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مم ( 11: 1)يصدأ سمكها  يتكون مقياس القرص المثقوب من شريحة رقيقة من الصلب الذى ال
على اتجاه السريان ويكون الثقب  عمودييوضع القرص . هذه الشريحة بها ثقب ذو حافة حادة

ويركب القرص بين فالنشتين وهذا . للماسورة أو مماسا لحائطها المركزيمنطبقا مع الخط 
 . نخفاض التكلفةالمقياس من المقاييس الشائعة نظرا لسهولة التركيب وقلة الصيانة عالوة على ا

 
 القرص المثقوب (28)شكل 

 

 

يتم مقارنة الضغط قبل القرص بمسافة تساوي القطر الخاص بالماسورة و بعده بنصف المسافة 
الثانية تكون  والنقطة( pressure-tab)ومن النقطتين يتحدد موضع حنفيات الضغط . المذكورة

عند اضيق مرور للسائل ويسمى مقطع السريان وتحدث دوامات بعد القرص بين حائط الماسورة 
معدل  وبين اضيق مقطع للسريان تتولد بسببه طاقة حركة تتحول الى حرارة خاصة إذا ارتفع

 . الفقد

ومقياس القرص كوحدة متكاملة بالماسورة وبها فتحات الضغط  بإنتاجيقوم بعض المصنعين 
 . ويناسب كل اقطار المواسير. الضغط وكذلك وحدة نقل االشارة

 :التركيب

عادة يتم تركيب القرص بين اثنين من الفالنشات وبعض المصنعين يقدمها كاملة بحنفيات 
يجب وضع الحنفيات عموديه على . واتجاه السريان الضغط على حافة الفالنشه مبينًا عليها

من الخط  أفقيمستوى  فييجب ان تكون الحنفيات  األفقيللمرور  وبالنسبة. حائط الماسورة
 . للماسورة المركزي

 . يجب ازالة النتوءات والتجاويف عند الحنفيات
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 :الصيانة

فحص  فييتطلبها بسيطة وتتلخص  التيالقرص ليس به اجزاء متحركة ومن ثم فان الصيانة 
الن تآكل ). واالبعاد مضبوطة. بالسريان رتتأثمن ان الحافة الحادة لم  للتأكدالمقياس دوريا 

 (القياس فيالحافة يسبب خطا واضح 

على حنفيات  الدوريكما يجب الكشف . ازالة الشوائب والمواد الصلبة المترسبة خلف القرص
 . الضغط وكذلك مقياس الضغط

 . يقدم بعض المصنعين اجهزة خاصة لفك وتركيب القرص بدون توقف الخط عن العمل

 :المميزاق

 ارخص مقاييس برنوللى على االطالق . 
 التصنيع ألضيق حدود السماحية اقتصادي . 
 سهولة الفك والتركيب . 
 عدم وجود أجزاء متحركة . 
  االفتراضيطول العمر . 
 صالح لكل االحجام . 

 :العيوب

 يوجد فقد مرتفع في الرفع خالل ؟؟ 
 (يتناسب الخرج مع مربع التصرف). الخرج ليس خطى . 
 مدى القياس اقل بكثير من المقاييس ذات الخرج الخطى . 
 أمثال القطر 6امثال ,  1يحتاج مسافة مستقيمة من المواسير قبله وبعده طويله . 

 Venturi-Meter انبوبة فنشورى

 من السريان% ,  65  ±   :   الدقة

 %,25  ±   :  التكرارية

 (10:1( : )4:1)      : مدى القياس

 . بوصه(120:  1)متر  1: مم  25      : الحجميالمدى 

 منخفض      : الرفع فيالفقد 



 درجة ثانية - اجهزه القياس  المسار الوظيفي لوظيفة فني تشغيل مياه
 

 

 

 35 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشرية بالشركة القابضة 

 متوسطة      : النسبية التكلفة

ويرجع ذلك الى البساطة والمرونة . تعتبر انبوبة فنشورى اكثر المقاييس شيوعا على االطالق
 . وسهولة التركيب والصيانة الى جانب توافرها وتكلفتها الغير مرتفعة

 :طريقة العمل

تعمل انبوبة فنشورى على اساس قياس فارق الضغط فان انبوبة فنشورى بها خانق يسبب زيادة 
الضغط قبل المقياس وبعده  فيوالفارق . سرعة السائل المار خالله مقابل انخفاض ضغطه

. الضغط فيللفارق المقاس  التربيعيويقاس السريان بالجذر . يتناسب مع مربع سرعة السريان
يجب ان ( قبل الخانق وبعده)اشارة كهربية للسريان فان الضغط عند النقطتين وللحصول على 

ولمعرفة ازاحة مقياس الضغط يوضع معه ( Diaphragm)يحول الى مقياس لفارق الضغط 
وذلك لينتج اشاره تتناسب مع  (variable-capacitance)أو ( Strain-gauge)مقياس لشد 
أو ( double-bellows) غط باستخدام منفاخ مزدوجكما يمكن قياس فارق الض. فارق الضغط

. القرص المثقوب فيمن الفقد %(  70)المقياس يساوى  فيوالفقد . (U)مانومتر على شكل 
 يزيد على ذلك ان كل االختبارات العلمية. يعترض السريان والمقياس ليس به اجزاء متحركة وال

ظل ثابتا بصرف النظر عن قطر الماسورة وهو ي (K) والعملية أثبتت أن معامل السريان يساوى
 .وقطر الخانق

 .البحريوالفنشورى اطول المقاييس واثقلها حيث انها تصنع من الحديد الزهر أو من البرونز 

 
 أنبوبة فنشوري( 10)شكل 

 

 :التركيب

 :االعتبار عند اختيار هذا المقياس وهى فيقبل التركيب هناك عدة نقاط يجب ان توضع 
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  االعتبار مقدار السماحية  فيآخذا )يجب اختيار المقياس الذى له اقصى فارق ضغط ممكن
اجهزة نقل  إلدارةوذلك الن الفارق المرتفع للضغط ينتج طاقه كافيه ( الرفع المفقود في

 . االشارة وبذلك يحسن الدقة ومدى القياس
 اختيار مقياس له اقل قطر ممكن للخانق مهما كان قطر الخط . 
 قبل المقياس يجب ان تكون عشرة امثال القطر إما بعد المقياس فان  المستقيمة المسافة

 .فيخمسة امثال القطر تك
  (من الممكن زيادة معدل التصرف)االعتبار التوسعات المستقبلية  فيضع. 

 فيلدقة اجهزة قياس فارق الضغط والخطأ  بالنسبةحرج جدا ( الفنشورى)وعملية تركيب المقياس 
ب فارق الضغط من السهل ان يصل الى درجة غير مقبولة اذا كان تناسق شكل المواسير حسا

دقة القياس يمكن ان  فيتؤثر  التيفالدوامات والتيارات المائية الدورانية . ينتج سريانا منحرفا
تظهر نتيجة عدم تناسق شكل المواسير أو نتيجة التجاويف والنتوءات عند مداخل حنفيات 

 .الضغط

افقيا وان يدخل اليها السائل خاليا من التيارات  المركزييجب ان تركب االنبوبة ويكون خطها كما 
المستوى  فيوالتركيب االمثل لحنفيات الضغط يكون على الجانبين . المائية الدورانية والدوامات

 . للمقياس المركزيللخط  األفقي

 

 :الصيانة

تزيد عن الفحص  المقياس ال بتطلبها التيالمقياس ليس له اجزاء متحركة ومن ثم فان الصيانة 
 اإلشارةالمقياس والتنظيف ومن المهم فحص الخانق دوريا وكذلك الحساس وناقل  ألجزاء الدوري

والتركيب خطوة بخطوة  ويقدم المصنعون دليال للصيانة. الكهربيةاضافة الى التوصيالت 
 .ان تحدث مع المقياس و طريقة الوصول الى العطل االتية تبين بعض الحاالت التي لوالجداو 

 

 :المميزاق

  (سنه 50حوالى ) االفتراضيطول العمر 
  متحركةبساطة التكوين وعدم احتوائها على اجزاء. 
 السريان وليس بها حواف حادة في مفاجئتغير  في ال تتسبب. 
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  رية فارق الضغطظالتي تعمل بن األخرى باألجهزةالرفع منخفض مقاومة  فيالفقد. 
 التكلفة النسبية متوسطة. 

 :العيوب

 االحجام الكبيرة منها مرتفعة التكلفة وصعبة التركيب . 
 اكثر المقاييس ثقال وطوال على االطالق . 
  ليس خطى مع التصرف الن الضغط يتناسب مع مربع التصرف( الخرج)فارق الضغط . 
 مدى القياس منخفض. 

 (Voltmeter) جهاز قياس فرق الجهد الفولتميتر                   اجهزة القياس الكهربية

      
يستخدم هذا الجهاز لقياس فرق الجهد المطبق بين طرفين حمل كهربائي ما أو لقياس جهد 
المصدر ,يوصل هذا الجهاز على التوازي مع المصدر أو الحمل الكهربائي مع شرط سريان 

ويتم توصيله . الكهربائي أي يجب أن تكون الدارة الكهربائية المراد قياس فولتيتها مغلقةالتيار 
لوحات الجهد المتوسط او  فيلوحات الجهد المنخفض اما  في اختياريمباشرة عن طريق مفتاح 

 ف110فيتم توصيله عن طريق محول جهد الخرج له العالي
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 (Ammeter)االميتر  الكهربيجهاز قياس التيار 

      
يستخدم هذا الجهاز لقياس التيار الكهربائي المار في حمل كهربائي ما , يوصل هذا الجهاز 
مع الحمل المراد قياس تياره على التوالي مع مراعاة ان تكون الدارة الكهربائية مغلقة ,ومنها 

عن طريق محول تيار ويذكر  امتيراالحمال العالية يوصل كل  فيبمؤشر و  او رقميهو  ما
مجته بنسبة التحويل فيتم بر  الرقمياما  نسبة التحويل لمحول التيار المستخدم اسفل المؤشر

 لمحول التيار

 

 (Ohmmeter)جهاز قياس المقاومة االوم ميتر 

         
من صالحية هذه االحمال, يوصل  وللتأكديستخدم هذا الجهاز لقياس مقاومة االحمال الكهربائية 

عدم وجود سريان للتيار  مرعاههذا الجهاز مع االحمال المراد قياس مقاومتها على التوازي مع 
 . الكهربائي أي ان تكون الدارة مفتوحة

 

 (Wattmeter) جهاز قياس القدرة الواتميتر
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يستخدم هذا الجهاز لقياس قدرة االحمال الكهربائية ويحتوي من الداخل على ملفين أحدهما يسمى 
بملف التيار ويوصل مع الحمل على التوالي واالخر يسمى ملف الجهد ويوصل مع الحمل على 

 . سريان التيار في الدارة أي ان الدارة مغلقة مرعاهيوصل هذا الجهاز مع الحمل مع , التوازي

 

 : PFجهاز قياس معامل القدرة الكهربي

الزاوية بين مركبة الجهد والتيار بالدائرة الكهربية ويتم توصيله  cosهو مبين يتم تركيبه لقياس 
او بمؤشر ويجب المحافظة على معامل القدرة باستمرار  الرقميمن الجهد والتيار ومنها  بإشارة

الكهرباء وقد وجد عمليا انها ايضا تساعد على حتى نتجنب الغرامة من شركة 8. 0اعلى من
 تقليل الطاقة المستهلكة
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 :(الذبذبة)جهاز قياس التردد

 او بمؤشر الرقميومنها  كهربيجهد  بإشارةويتم تغذيته 

 زمن معين  فيوالتردد هوقياس لعدد مرات تكرار الوصول لنقطة معينة 

 ة مصر العربيةالدقيقة بجمهوري فيذبذبة 50ويتم العمل على تردد 

 
 :المبين

امبير يقوم  مللي 20الى 4جهاز مثل االميتر يوصل توالى بالدائرة عندما يمر به تيار من  هو
 الرقميالذى يعتمد على البرمجة الداخلية ومنها  الرقميبترجمتها الى قراءة فيزيائية ومنها 
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 المراجع 

   تم اإلعداد بمشاركة المشروع األلمانيGIZ 
  و مشاركة السادة: -
  شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة    محمد غنيم / مهندس 

  شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة     محمد صالح / مهندس 

  شركة مياه الشرب القاهرة    يسري سعد الدين عرابي / مهندس 

  صحي بالدقهلية شركة مياه الشرب والصرف ال   عبد الحكيم الباز محمود / مهندس 

  شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية    محمد رجب الزغبي / مهندس 

  شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج   رمضان شعبان رضوان / مهندس 

  شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة   عبد الهادي محمد عبد القوي / مهندس 

  الشرب والصرف الصحي بالجيزة  شركة مياه   حسني عبده حجاب / مهندس 

  شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج   إنصاف عبد الرحيم محمد / مهندسة 

  شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا   محمد عبد الحليم عبد الشافي / مهندس 

  شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية   سامي موريس نجيب / مهندس 

  شركة مياه الشرب باألسكندرية     علي سليمان  جويدة/ مهندس 

  شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف    وفاء فليب إسحاق/ مهندسة 

  الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي   محمد أحمد الشافعي / مهندس 

  شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط   محمد بدوي عسل / مهندس 

  شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط   انم الجابري محمد غ/ مهندس 

  شركة مياه الشرب بالقاهرة    محمد نبيل محمد حسن / مهندس 

  شركة مياه الشرب القاهرة    أحمد عبد العظيم / مهندس 

  شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة    السيد رجب محمد / مهندس 

  ياه الشرب والصرف الصحي بقنا شركة م   نصر الدين عباس / مهندس 

  الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي    مصطفي محمد فراج / مهندس 

  المعونة األلمانية     فايز بدر / مهندس (GIZ ) 

  المعونة األلمانية    عادل أبو طالب / مهندس (GIZ ) 

 


