Hımérsékletmérések
Alapfeladatunk az ITS-90 nemzetközi hımérsékleti skála fenntartása és nemzeti etalonjaink nemzetközi
szintő összehasonlítása. Az EUROMET által szervezett összehasonlító méréseken rendszeresen részt veszünk
és eredményeinek nemzetközi elfogadottságát a közzétett mérési képességeink (CMC) bizonyítják a
Nemzetközi Súly- és Mértékügyi Hivatal honlapján angolul, illetve jelen tájékoztatónkban magyarul.
A hımérsékleti skála alappontjait a (-39 ... 660)°C közötti tartományban a nemzetközi elıírásoknak
megfelelı kialakítású hımérsékleti fixpont cellák képezik. A skála megvalósítása a fixpontok által
megvalósított hımérsékletek közötti tartományokban nagypontosságú precíziós ellenálláshımérık és
automatikus mőködéső ellenállásmérı híd alkalmazásával történik.
A fixpontokban ellenálláshımérı etalonok legnagyobb pontosságú kalibrálását tudjuk elvégezni, a kisebb
bizonytalansági igényő ellenálláshımérı, üveghımérı, digitális hımérı használati etalonok és
mérıeszközök kalibrálását folyadék-, illetve fémtömb-termosztátokban végezzük. Hıelemek kalibrálását
1500°C hımérsékletig vállaljuk.
A kontakt hımérsékletmérés viszonylag új területe a felületi hımérsékletmérés, ahol OMH fejlesztéső
etalonunkon cserélhetı fémbıl és hıszigetelı anyagból készült tárcsák felületén (-70 … 600)°C között
nemzetközileg elismert módon végezzük a mérıeszközök kalibrálását. Saját fejlesztéső légtermosztátunk a
léghımérık egyedülállóan nagy pontosságú kalibrálására alkalmas. Hıfizikai mérések közül hıáramérzékelık és hıvezetıképesség-mérık kalibrálására vagyunk felkészülve.
Az érintkezéses hımérsékletmérı módszerek mellett a mai gyakorlatban egyre nı a sugárzásos
hımérsékletmérés – más néven: pirometria – jelentısége.
Az ITS 90 hımérsékleti skálát az ezüst olvadási pontja fölött, (960 … 2500)°C között, az OMH nagytisztaságú
arany fixpontján kalibrált spektropirométer biztosítja. Ebben a tartományban szolgáltatásként végezzük
hımérsékleti etalon alaplámpák, illetve vizuális pirométerek kalibrálását. A -30 és 1500°C közötti hımérséklet
tartományban 3 különbözı feketesugárzón végezzük sávpirométerek, illetve termovíziós eszközök
kalibrálását.
Valamennyi felsorolt mérıeszközön túlmenıen, az azok kalibrálására szolgáló termosztátok, kemencék, kalibrátorok leszármaztatására, valamint a
hıfogyasztásmérık típusvizsgálatára jelentkezı igényeket is ki tudjuk elégíteni.
Részletes kalibrálási szolgáltatási jegyzékünk tartalmazza az egyes mérıeszközök méréstartományait, a hozzájuk tartozó mérési képességeket, továbbá a
szakterülettel foglalkozó munkatársunk nevét, elérhetıségét.
Elektromos- és hımérsékletmérések osztály, fax: (+36 1) 4585-927,
tel.: (+36 1) 4585-830, e-mail: elhomo@mkeh.hu,
osztályvezetı: Gerlai Tibor,
adminisztráció: Belme Károlyné,
tel.: (+36 1) 4585-843.

A hımérsékletmérések nemzeti etalonja
A hımérsékleti skála olyan függvénykapcsolatot testesít meg, ami a hımérsékletmérıként használt eszköz jellemzı tulajdonságának minden értékéhez egy
meghatározott hımérsékletértéket rendel.
A hımérsékleti skála megvalósításához jól reprodukálható hımérsékleti alappontokat, ún. fixpontokat választanak. Laboratóriumunkban az ITS-90 nemzetközi
hımérsékletskála a higany hármaspont és az alumínium dermedéspont között valósítható meg, az alábbi zárt fixpontok segítségével:
– higany hármaspont:
-38,83°C
víz hármaspont:
0,01°C
– gallium olvadáspont:
29,76°C
– ón dermedéspont:
231,93°C
– cink dermedéspont:
419,53°C
– alumínium dermedéspont: 660,32°C
– arany dermedéspont:
1064,18°C
A hımérsékleti skálát megvalósító nemzeti etalon a következı eszközökbıl áll:
Hımérsékletváltozás a fixpontokban

–
–
–
–
–
–
–

fixpontcellák,
háromzónás fixpontkemencék,
millikelvin termosztát,
egyenáramú ellenállásmérték,
etalon ellenálláshımérık,
automata ellenállásmérı híd a kontakthımérséklet-mérés tartományában, valamint
spektropirométer a sugárzásos hımérsékletmérés tartományában.

A hımérsékletmérések szolgáltatásainak jegyzéke
Sorszám

Megnevezés

Kalibrálás módja

1.

Etalon ellenállás hımérı

Kalibrálás fixpontban

2.

PRT érzékelı

Kalibrálás termosztátban

3.

Termosztát

Kalibrálás etalonnal

4.
5.
6.
7.

PTRT kalibrátor (vill.)
Hıelem kalibrátor (villamos)
Digitális hımérı
Léghımérı

8.

Felületi hımérı

9. Hıáram érzékelı
10. Hıvezetıképesség-mérı

Kalibrálás etalonnal
Kalibrálás etalonnal
Kalibrálás termosztátban
Kalibrálás légtermosztátban
Kalibrálás etalon berendezésen
Kalibrálás etalonnal
Kalibrálás etalonnal

11. Hıelem

Kalibrálás kemencében

12. Üveghımérı

Kalibrálás termosztátban

13. Hımérsékleti etalon lámpa

Kalibrálás
spektropirométerrel

14. Eltőnıszálas pirométer

Kalibrálás etalonnal

15. Sávpirométer, termovízió

Kalibrálás fekete sugárzón

Tartomány, °C
-tól
-ig
419,5
0,01
660,3
0,01
-60
20
5
90
300
100
300
600
-70
600
600
1100
-200
850
-200
1600
-70
300
40
10
30
600
-70
30
0
100
-30
200
0
500
500
1500
-60
0
0
100
200
100
200
300
300
500
1064,18
960
1064,18
1064,18
2500
2000
900
600
1500
50
550
-30
50

Bizonytalanság
k=2
10 mK
16 mK
(0,05 ... 0,02) K
0,02 K
(0,02 ... 0,05) K
(0,1 ... 0,5) K
(0,5 ... 1) K
(0,01 ... 0,2) K
(0,2 ... 0,3) K
(0,02 ... 0,2) K
0,02 K
(0,1 ... 1,5) K
(0,8 ... 0,1) K
(0,5 ... 2,5)%
(1 ... 2,5)%
(0,1…0,3) K
(0,3 ... 1) K
(0,1…0,02) K
(0,02…0,05) K
(0,05…0,2) K
(0,2…0,4) K
(0,4…1) K
1,2 K
(3,3 ... 1,2) K
(1,2 ... 5,5) K
(8 ... 10) K
(3,5 ... 6,8) K
(0,8 ... 3,6) K
(2,8 ... 0,8) K
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Hımérsékletmérések, mérési képességek
Kalibrálási szolgáltatás
Mennyiség

Mőszer
vagy
etalon

Módszer

Mérési tartomány
Min.

Max. Egység

Gallium
29,8
29,8
olvadáspont
Indium
156,6 156,6
dermedési pont
Ón
Közvetlen
231,9 231,9
dermedési pont összehasonlítás
Cink
419,5 419,5
dermedési pont
Fixponti
1064,18 1064,18
fekete sugárzó
1064,18 1064,18

Hımérséklet

960
Spektropirométer

Kalibrálás
feketetestsugárzó
fixpontban

1064,18

1064,18 1200

Mérési paraméterek

Kiterjesztett bizonytalanság
SorKiMegEgyszám
terjesztési bízhatósági Relatív?
ség
tényezı
szint

Megnevezés

Érték

Érték

Folyadéktermosztát

-

0,6

2

-

2

3
mK

3 zónás
kemence

°C

-

3

4

-

4

5

0,2

6

Hullámhossz 647,6 nm
környezeti (23 ± 1) °C
hımérséklet

1,2

(23 ± 1) °C

3,3 ... 1,2

(23 ± 1) °C

1,2 ... 1,6

2

95%

nem

10
11

K

12

1200

1600

Környezeti (23 ± 1) °C
hımérséklet

1,6 ... 2,6

13

1600

2000

(23 ± 1) °C

2,6 ... 3,7

14

2000

2500

(23 ± 1) °C

3,7 ... 5,5

15

