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Nyomás definíciója
A nyomás a felületegységre jutó nyomóerőt jelenti, ez lehet túlnyomás, vagy vákuum, attól 
függően, hogy nagyobb vagy kisebb, mint a légköri levegőnyomás. 

𝑝 =
𝐹

𝐴

Mértékegységei:      1 Pa = 1 N/m2 és  1 bar = 105 Pa
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A nyomásmérés módszerei 
• Közvetlen
• Közvetett

• Rugalmas alakváltozáson alapuló
Az alakváltozás mértéke számottevő.

• Mechanikai feszültség változásán alapuló
Az alakváltozás mértéke kicsi.



Mérési módok csoportosítása

Mérendő közeg halmazállapota:    Folyadék - gáz
Nyomás mértéke: Túlnyomás – vákuum
Mérés referenciája:                          
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• Az abszolút nyomás a teljes vákuumtól számított nyomás.
• A túlnyomás a légköri nyomáshoz viszonyított nyomás
• Differenciál nyomás két nyomás különbsége. pl.: mérőperemes áramlásmérőnél



Piezoelektromos/piezorezisztív nyomásmérők
A nyomást közvetlenül villamos jellé alakító nyomásmérő eszközök.
A piezoelektomos kristály: erő hatására bekövetkező deformáció hatására feszültséget 
generál.
A piezorezisztív kristály: erő hatására bekövetkező deformáció hatására megváltozik az 
ellenállása.
Ezekkel mind kvazistatikus, mind dinamikus nyomások mérhetők kis és a közepes 
tartományában.
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Nyomásmérő bemenet

Membrán

Piezo
Elektromos kivezetés

Erő

Nyomás

Feszültség 
vagy

ellenállás



A nyomás hatására bekövetkező 
alakváltozás meghatározásával történik a 
nyomásmérés.

Ezeknek a nyomásmérő átalakítónak 
jellegzetes mérőelemei a különböző fém 
membránok, csőmembránok és csőrúgók. 

A membrán deformációja és a kamrabeli 
nyomás között összefüggés áll fenn,  tehát 
a kimenőjel az elmozdulás.
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1. Rugalmas alakváltozásos nyomásmérők



Bourdon cső 
Az egyik végen befogott és meggörbített cső, amelyik a bevezetett nyomás hatására 
igyekszik kiegyenesedni, a görbületi sugara megnő, a szabad vége elmozdul. 
Legegyszerűbb kivitel, amikor a mutató mozgatása egy fogaskerék rendszerrel történik, 
amely megnöveli az elfordulás mértékét, így növelhető az érzékenysége. Ez volt az első 
pontos ipari nyomásmérő, a mai napig széles körben elterjedt a nyomás vizuális 
ellenőrzésére, de elektronikus változatuk is ugyancsak használatos.
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Előnyök: alacsony ár, egyszerűség, robosztus,  könnyen szerelhető, nem kell 
segédenergia, elfordulás méréssel elektromos jel hozható létre, nagy nyomás mérése.

mutató

skála



2. Mechanikai feszültségváltozásos nyomásmérők
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Nyúlásmérő bélyeges nyomásmérő
Elvi működése az ábrán látható eszközben: a külső kamrába (1) lévő nyomás torzítja a 
belső kamrát (2), ennek a kamrának a deformációját méri a nyúlásmérő bélyeg (3). 
Széles körben használják nyomásmérésre. 

Lényege az a jelenség, hogy a nyomás hatására nagyon kis mértékű deformáció 
történik. Ezek nagyobb méréstartományban alkalmazhatók és gyorsabbak.


