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1.

A HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS HATÁLYA
Jelen előírás az 1991. évi XLV. törvény végrehajtásáról szóló (többször módosított)
127/1991. (X. 9.) kormányrendelet mellékletében felsorolt sűrűségmérőkre vonatkozik.
Hatálya kiterjed a cseppfolyós anyagok sűrűségének folyamatos mérésére alkalmas
hordozható, illetve laboratóriumi kivitelű rezgőcsöves sűrűségmérőkre.
Az előírás kiterjed azokra a mérőeszközökre is, amelyek a sűrűségmérő funkción kívül más
feladatokat is ellátnak, például azok a mérőeszközök, amelyek a mért sűrűségből
koncentrációt, százalékos összetételt stb. határoznak meg. Ezen funkciók ellenőrzése nem
jelenti azok hitelesítettségét. A hitelesítés kizárólag a sűrűségmérés üzemmódra vonatkozik.
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3.

ALAPFOGALMAK

3.1

A rezgőcsöves sűrűségmérők működési elve
Elektromágneses úton rezgésbe hozott U alakú (boroszilikát üveg kapilláriscső) csőszakasz
saját rezgési frekvenciája megváltozik a benne átáramló, vagy a csőszakaszba betöltött
folyadék tömegének, illetve sűrűségének függvényében. A rezgő cső frekvenciájának
ismeretében meghatározható az átáramló vagy a csőbe betöltött folyadék sűrűsége.

3.2

Anyag minta sűrűsége
Egy anyag minta sűrűsége: a minta tömege osztva a térfogatával, vagyis ρ = m/V

3.3

Periódusidő
Egy teljes rezgés időtartama.

3.4

Frekvencia
Másodpercenkénti periódusok száma: f= 1/T

4.

MEGHATÁROZÁSOK
A frekvencia (periódusidő) és a sűrűség kapcsolatát a mérőeszközök műszerkönyvei
tartalmazzák. Ezek a mérőeszköz gyártójától és típusától függően különbözőek.
Általánosságban elmondható, hogy a frekvencia (periódusidő) és a sűrűség kapcsolatát az
alábbi összefüggés írja le:
  A  B.T
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a mérőeszközre jellemző állandók
a periódusidő a ρ keresett sűrűség mérésekor
a ρ1 sűrűségű anyaggal mért periódusidő
a ρ2 sűrűségű anyaggal mért periódusidő

SZERKEZETI ELŐÍRÁSOK ÉS KIVITEL
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A mérőeszköz kialakítása olyan legyen, hogy az általa meghatározott érték a hozzá
tartozó hőmérséklet értékéhez hozzárendelhető legyen.
A szerkezeti előírásokra vonatkozólag, a hitelesítendő sűrűségmérő a műszerkönyvében
leírtaknak és a Típusvizsgálati jegyzőkönyvben leírtaknak kell, hogy megfeleljen.
A rezgő cső kívánt hőmérsékletének beállítása, helyhez kötött mérőeszköz esetében,
belső termosztát segítségével történik.
A hordozható sűrűségmérők rezgőcsövének hőmérséklete nem szabályozható.
Egyes típusokhoz külső termosztát is csatlakoztatható.
A mérőeszközökbe beépített ellenállás hőmérők mérik a hőmérsékletet.
Egyes típusok viszkozitás korrekcióval vannak ellátva.
A mért sűrűség érték mellet, annak átszámításával, a készülék kijelezhet típustól
függően pl. sav koncentrációt, cukorfokot, szeszfokot, relatív sűrűséget, API stb.
Egyes típusok nyomás alatt is üzemelnek, de a típusvizsgálat és a hitelesítés kizárólag
légköri nyomáson történik.
A sűrűségmérők többségéhez mintaváltók is csatlakoztathatók.
A mérőcella minden típusnál, különböző módokon, de jól látható, így a buborékmentes
betöltés szemmel is ellenőrizhető.
A sűrűségmérők nem robbanás biztos kivitelben készülnek.

MEGJELÖLÉS, FELIRATOK
A sűrűségmérőn minden esetben feltüntetésre kerül a gyártó neve, a mérőeszköz típusa és
egyedi gyári száma.
A sűrűségmérőn elhelyezett egyéb feliratokról annak műszerkönyv és a rá vonatkozó
Típusvizsgálati jegyzőkönyv intézkedik.

7.

METROLÓGIAI KÖVETELMÉNYEK
A sűrűségmérő pontosságát minden esetben a mérőeszköz Típusvizsgálati jegyzőkönyve adja
meg. Egy adott mérőeszközre több hibahatár is vonatkozhat, a mérendő sűrűség nagysága, a
hőmérséklet és a viszkozitás függvényében.
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7.1

A pontosságot befolyásoló tényezők

A mérőeszköz hibája referencia körülmények között.

Hőmérsékletváltozás okozta járulékos hiba.

Nyomásváltozás okozta járulékos hiba.

Áramlásfüggés.

Nagy viszkozitású folyadék minta.

7.2

A járulékos hibák együttesen a viszkozitás okozta járulékos hiba figyelembevétele nélkül

Hordozható mérőeszközök esetén legfeljebb ± 1 kg/m3 eredő hibát eredményezhetnek.

Laboratóriumi kivitel esetében legfeljebb ± 0,2 kg/m3 eredő hibát eredményezhetnek.

Viszkozitás függésből származó járulékos hiba nem lehet nagyobb, mint ± 1 kg/m3.
Mivel a sűrűségmérők nagyobb sűrűség- és hőmérséklettartományban képesek mérni, mint
amire általában egy laboratóriumban szükség van, ezért hitelesítéskor figyelembe lehet venni
az ügyfél kívánságát, ha az egy szűkített méréstartományra vagy hőmérsékletre vonatkozik.

7.3

A 2013. június 1-én érvényes Hitelesítési engedéllyel rendelkező sűrűségmérők és
megengedett hibahatáruk:
Gyártó

Típus

Anton Paar

DMA 35N és 35
DMA 38
DMA 48
DMA 500
DMA 3000
DMA 4000
DMA 4100 és M
DMA 4500 és M
DMA 5000 és M
DA-110
DA-130N
DA-500
DA-505
Densito 30XP
DM 40
DM 45
DM 50

Kyoto

Mettler Toledo

Hitelesítési
hibahatár (kg/m3)
±1
±1
± 0,1
±1
±1
± 0,1
± 0,1
± 0,05
± 0,01
±1
±1
± 0,1
± 0,05
±1
± 0,5
± 0,3
± 0,2

Megjegyzés
Hordozható
(Kifutó típus)

(Kifutó típus) Hordozható
Hordozható
Hordozható
Viszkozitás korrekció nélkül
Viszkozitás < 20 mPa.s
600-2.000 kg/m3 tartományra

A fentiekben megadott hitelesítési hibahatárok a 600 ÷ 1.000 kg/m3 sűrűségtartomány
vizsgálatával lettek meghatározva (kivéve DM 40, 45, 50) különböző hőmérsékleteken. A
viszkozitás korrekcióval ellátott sűrűségmérők esetében a viszkozitás függés is ellenőrzésre
került a típusvizsgálat során. Bővebb információk a hibahatárokról a sűrűségmérők
Típusvizsgálati jegyzőkönyvében található.
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8.

HITELESÍTÉS

8.1

A hitelesítés mérőeszközei

8.1.1

Referencia anyagok

A sűrűségmérők hitelesítéséhez olyan anyagminták használhatók, amelyek sűrűsége
hidrosztatikai
súlyméréssel
lett
meghatározva,
legfeljebb
0,005
kg/m3
bizonytalansággal.
Erre a célra a Térfogat-Sűrűség Országos Etalon berendezés (ET 04) alkalmas.
Sótalanított víz használata esetében a Blanke víz sűrűség táblázat használható.

A 0,1 kg/m3 vagy ennél nagyobb pontosságú sűrűségmérők hitelesítéséhez olyan
referencia anyagok is használhatók, amelyek sűrűsége olyan rezgőcsöves sűrűségmérő
készülékkel lett meghatározva, amelynek hitelesítési hibahatára ± 0,01 kg/m3.

Sűrűségmérők hitelesítésére alkalmazható referencia anyagok: kiforralt sótalanított víz
(vezetőképessége legfeljebb 2-4 µS/cm), levegő, n-nonán, dodekán, pentadekán
1.000 kg/m3 feletti mérésekhez: diklórtoluén, tetraklóretilén, dibrómetán

8.2

A hitelesítés segédeszközei

főzőpohár (50 vagy 100 cm3) a tisztító és referencia folyadéknak

fecskendők (legalább 4 db) a különböző anyagmintákhoz, 2-5 cm3 űrtartalom mérettel

papírtörlő

klíma szekrény, a hordozható készülékek hitelesítéséhez

a mérőcső tisztításához szükséges anyagok pl. vízmentes etilalkohol, petroléter, aceton
Különleges esetekben (attól függően, hogy milyen anyagot mértek előzőleg,) olyan oldószer,
amely alkalmas a mérőcsőből maradéktalanul kimosni az anyagot, és tisztítás után levegővel
kiszárítható. Ilyen esetekben a megfelelő oldószerről az ügyfélnek kell gondoskodnia.
Ha mérőcsőben beszáradt szilárd anyag van, akkor azt kénsavval vagy krómkénsavval lehet
eltávolítani.
Az adott célra alkalmas vegyszerek kiválasztásához és kezeléséhez megfelelő kémiai
ismeretek és végzettség szükséges!

8.3

A hitelesítés körülményei
A hitelesítést normál laboratóriumi körülmények között kell elvégezni.
A tisztításhoz használt folyadékok valamint egyes referencia anyagok illékonyak és
tűzveszélyesek, ezért a helyiségben nyílt láng használata tilos.

8.4

Hitelesítési előírás

8.4.1

Általános előírások
A laboratóriumi kivitelű (helyhez kötött) sűrűségmérők hitelesítése, a megrendelő kívánsága
szerint, a telepítés helyén is elvégezhető.
A hordozható kivitelű sűrűségmérők hitelesítése az MKEH Metrológiai Hatóságának
laboratóriumában történik.
A hitelesítésről Mérési jegyzőkönyvet kell vezetni, amely tartalmazza az ügyiratszámot, a
megrendelőt, a sűrűségmérő gyártóját, a típusát, gyári számát, az alkalmazott referencia
anyagokat, a hitelesítés helyét, idejét, a mérési eredményeket, a hitelesítési hibahatárt és a
hitelesítési bélyeg számát.
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A hitelesítést egy referenciahőmérsékleten kell elvégezni, de a megrendelő kívánságára a
hitelesítés elvégezhető még egy referenciahőmérsékleten is. Hordozható sűrűségmérők
esetében a hitelesítést a teljes hőmérséklettartományban kell elvégezni.
A hitelesítést legalább három referencia anyaggal kell elvégezni. Ezek közül kettő a
méréstartomány alsó és felső részére essen, egy pedig közbenső érték legyen. Ezek általában:
levegő, sótalanított víz, n-nonán.
8.4.2

Szemrevételezés, külalaki vizsgálat
Meg kell vizsgálni, hogy a sűrűségmérő szerkezeti felépítése és feliratai megfelelnek-e a
vonatkozó műszerkönyv és típusvizsgálati jegyzőkönyv előírásainak.
Meg kell állapítani, hogy a sűrűségmérő sérülésmentes és működőképes-e. A sérült vagy
működésképtelen mérőeszközt javítás céljából vissza kell küldeni a megrendelőnek.

8.4.3

A sűrűségmérő pontosságának ellenőrzése referencia hőmérsékleten

8.4.3.1 Helyhez kötött sűrűségmérők

A sűrűségmérőt 15 °C vagy 20 °C referenciahőmérsékletre kell beállítani, attól függően,
hogy a felhasználó jellemzően milyen anyag sűrűségének meghatározására használja.

A hitelesítést minden esetben a mérőcső tisztításával kell kezdeni. A mérőcsövet át kell
öblíteni a megfelelő oldószerrel (általában aceton vagy petroléter), majd levegő
átfúvatással ki kell szárítani.

A levegő sűrűségre mutatott értéket és a kijelzett hőmérsékletet fel kell jegyezni. Össze
kell hasonlítani a helyes levegő sűrűség értékkel.

Ha az eltérés a hibahatár közelében van vagy meghaladja azt, akkor a mérőeszközt
először kalibrálni kell levegővel és sótalanított vízzel, a sűrűségmérő műszerkönyvében
leírtak szerint. (A kalibrálás menete gyártó és típusonként különböző is lehet.)
Kalibráláskor mindig a valódi légnyomás értéket kell beírni!

Kalibrálás után a mérőcsövet fel kell tölteni sótalanított vízzel. Meg kell várni amíg a
hőmérséklet beáll a referenciahőmérsékletre, majd le kell olvasni és feljegyezni a
sűrűségmérő által mutatott sűrűség és a hozzá tartozó hőmérséklet értékét. Össze kell
hasonlítani a helyes (táblázatból vett) víz sűrűség értékkel. Ha az eredmény hibahatáron
belül van, akkor a hitelesítést lehet folytatni.

A mérőcsövet ismét át kell öblíteni oldószerrel, majd levegővel ki kell szárítani. Ezután
olyan referencia anyagot (n-nonán) kell betölteni (lehetőség szerint fecskendővel),
melynek viszkozitása kisebb, mint 7 mPa.s, sűrűsége a levegő és a víz sűrűsége közé
esik és 1 °C hőmérsékletváltozásra a sűrűsége legalább 0,75 kg/m3 értékkel változik
meg. Ilyen anyag használatával a beépített hőmérő is ellenőrizhető.

A kijelzett sűrűség és hőmérséklet értéket fel kell jegyezni, és össze kell hasonlítani a
referencia anyag helyes sűrűség értékével.

Ha a sűrűségmérőt egy másik referenciahőmérsékleten is szeretnénk hitelesíteni, akkor
először meg kell győződni arról, hogy a mérőeszközt be kell-e kalibrálni az adott
hőmérsékleten vagy sem. (Ez régebbi típusokra jellemző.)

Ki kell számolni az eltéréseket a névleges értéktől, ami alapján eldönthető, hogy a
sűrűségmérő pontossága a megadott hibahatáron belül van-e. Ha igen, akkor egy egyedi
sorszámos hitelesítési bélyeget kell ragasztani a mérőeszközre. Ha a pontossága
meghaladja a megengedett hibahatárt, akkor a hitelesítést el kell utasítani, és a
mérőeszközt vissza kell küldeni javításra.
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Ha a sűrűségmérő nem megfelelő, akkor a mérési eredmények alapján a hitelesítést
végző személynek meg kell állapítania, hogy a sűrűségmérőnek feltételezhetően milyen
hibája van, és azt közölni kell a szervizelést végző céggel.
Nagy pontosságú sűrűségmérők esetében, kizárólag a megrendelő kérésére, egyéb
hőmérsékleten is ellenőrizhető a mérőeszköz (pl. 70 °C), valamint viszkozitás függése is
vizsgálható legalább 700 mPa.s viszkozitású mérőfolyadékkal.

8.4.3.2 Hordozható sűrűségmérők

A hitelesítést minden esetben a mérőcső tisztításával kell kezdeni. A mérőcsövet át kell
öblíteni a megfelelő oldószerrel (általában aceton vagy petroléter), majd levegő
átfuvatással ki kell szárítani.

A levegő sűrűségre mutatott értéket és a kijelzett hőmérsékletet fel kell jegyezni. Össze
kell hasonlítani a helyes levegő sűrűség értékkel. (A levegő sűrűségét, ha nem tudjuk
pontosan, akkor mindentől függetlenül 1,2 kg/m3-nek lehet tekinteni.)

Ha az eltérés a hibahatár közelében van vagy meghaladja azt, akkor a mérőeszközt
először kalibrálni kell szobahőmérsékleten levegővel és sótalanított vízzel, a
sűrűségmérő műszerkönyvében leírtak szerint. (A kalibrálás menete gyártó és
típusonként különböző.)

A hordozható sűrűségmérőket a teljes hőmérséklettartományukban kell hitelesíteni, ez
gyártótól és típustól függően, általában (5…35) °C közötti hőmérséklettartományt
jelenti. Ezen belül legalább három különböző hőmérsékleten kell elvégezni a méréseket.
Ebből két mérést a hőmérséklettartomány két szélén kell végrehajtani, a harmadikat
pedig az éppen aktuális szoba hőmérsékleten.

A klímaszekrény hőmérsékletét a kívánt referenciaértékre kell állítani.

A tiszta mérőcsövet fel kell tölteni szobahőmérsékletű sótalanított vízzel, feljegyezzük a
kijelzett sűrűség és hőmérséklet értékeket.

A kapott értéket össze kell hasonlítani a helyes (táblázatból vett) vízsűrűség értékkel.
Ha az eredmény hibahatáron belül van, akkor a hitelesítést lehet folytatni a következő
hőmérséklettel.

A sűrűségmérőt klímaszekrénybe tesszük a sótalanított vizet tartalmazó edénnyel
együtt. A hőmérséklet beállta után (1-2 óra) le kell olvasni a sűrűségmérő által mutatott
sűrűség és a hozzá tartozó hőmérséklet értékét. A kapott értéket ismét össze kell
hasonlítani a helyes (táblázatból vett) víz sűrűség értékkel. Ha az eredmény hibahatáron
belül van, akkor a hitelesítést lehet folytatni a következő hőmérséklettel.

Ha a vízzel végzett mérések eredményei hibahatáron belül voltak, akkor a hitelesítést
lehet folytatni a következő referencia anyaggal.

Először meg kell várni, amíg a sűrűségmérő ismét szobahőmérsékletű lesz. A
mérőcsövet először át kell öblíteni oldószerrel, majd levegővel ki kell szárítani. Ezután
olyan referencia anyagot (n-nonán) kell betölteni (lehetőség szerint fecskendővel),
melynek viszkozitása kisebb, mint 7 mPa.s, sűrűsége a levegő és a víz sűrűsége közé
esik és 1 °C hőmérsékletváltozásra a sűrűsége legalább 0,75 kg/m3 értékkel változik
meg.

Ki kell számolni az eltéréseket a névleges értéktől, ami alapján eldönthető, hogy a
sűrűségmérő pontossága a megadott hibahatáron belül van-e. Ha igen, akkor egy egyedi
sorszámos hitelesítési bélyeget kell ragasztani a mérőeszközre. Ha a pontossága
meghaladja a megengedett hibahatárt, akkor a hitelesítést el kell utasítani, és a
mérőeszközt vissza kell küldeni javításra.
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8.5

A mérési eredmények alapján a hitelesítést végző személynek meg kell állapítania, hogy
a sűrűségmérőnek feltételezhetően milyen hibája van, és azt közölni kell a szervizelést
végző céggel.
A mérések végén a sűrűségmérőt mindig tiszta és száraz mérőcsővel kell visszaadni a
megrendelőnek.

Kiértékelés
A hitelesítés során, a hordozható készülékek esetében, a konstans értékek ismeretében a nnonán sűrűsége a hőmérsékletéből számítható. ρt = K0 + K1t + K2t2
A K0, K1 és K2 konstansok a Térfogat-Sűrűség Országos Etalon berendezésben lettek
meghatározva. A K0 értéke folyamatosan változik, ezért értékét rendszeresen, illetve szükség
szerint ellenőrizni kell. (K1 = 0,7639 és K2 = 0,000313)
A sűrűségmérő megfelelő, ha egyetlen mérés eredménye sem tér el nagyobb mértékben a
helyes értéktől, mint a hitelesítési engedélyében megadott hiba.

8.6

Bélyegzés
A hitelesítés követelményeinek megfelelt sűrűségmérőket az MKEH egyedi sorszámos
hologramos hitelesítési bélyegével kell ellátni. A bélyegen a hitelesítés évét és hónapját ki
kell lukasztani.

8.7

Bizonylatolás
A hitelesítésről Hitelesítési bizonyítványt kell kiállítani. A sűrűségmérők hitelesítettségét a
Hitelesítési bizonyítvány és a hitelesítési bélyeg együttesen igazolja.

9.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK
A sűrűségmérőkre vonatkozólag egyéb rendelkezések nincsenek érvényben.
A laboratóriumi és hordozható sűrűségmérők hitelesítésének érvényességi ideje 2 év.
(127/1991. Korm. Rendelet)
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