Nyomásmérések
A nyomásmérések országos etalonja képezi Magyarországon a nyomás egységes mérésének alapját az (1×10-3 … 4×108) Pa (azaz: 10 nbar … 4 kbar)
tartományban. Rendszeresen részt veszünk az EURAMET által szervezett nemzetközi összehasonlító méréseken. Kalibrálásaink eredményeinek nemzetközi
elfogadottságát a Nemzetközi Súly- és Mértékügyi Hivatal honlapján közzétett mérési képességeink (CMC) bizonyítják angolul, illetve jelen kiadványunkban
magyarul.
A nyomásmérések szakterületén a törvény által elıírt kötelezı, hatósági tevékenység a gépjármő gumiabroncsnyomás-mérık típusvizsgálata és hitelesítése.
A hatósági alaptevékenységen felül kalibrálási szolgáltatást végzünk a nem kötelezı hitelesítéső nyomásmérık széles körében. Az általunk kalibrált
nyomásmérıket különféle szempontok szerint szokás besorolni:
– a nyomás fajtája szerint:
– túlnyomásmérık/vákuummérık,
– abszolútnyomás-mérık,
– nyomáskülönbség mérık,
– a nyomóközeg szerint:
– gáz (nitrogén vagy levegı),
– folyadék (olaj, desztillált víz),
– a nyomásmérık fajtája, mőködési elve szerint:
– rugóelemes, mutatós nyomásmérık, nyomásregisztrálók,
– számkijelzéső (digitális) nyomásmérık, nyomáskalibrátorok,
– villamos kimenıjelő (analóg vagy digitális) nyomástávadók, programozható távadók,
– vérnyomásmérık (mutatós, számkijelzéső, higanyos),
– folyadékoszlopos nyomásmérık (U-csöves-, ferdecsöves-, úszós nyomásmérık),
– légnyomásmérık (barométerek),
– dugattyús nyomásmérık (hengeres dugattyú/persely, golyós-dugattyús).
Kalibrálási szolgáltatásainkhoz kapcsolódó nyomásmérési tartományainkat és legjobb mérési képességeket külön táblázatban közöljük.
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A nyomásmérések nemzeti etalonja
A nyomásskála reprodukálása olyan U-csöves folyadékoszlopos,
illetve súlyterheléső dugattyús etalonok sorozatával történik,
amelyek mőködési elvükbıl adódóan nagy pontosságot és megfelelı
hosszúidejő stabilitást biztosítanak.
A nyomás származtatásának alapjai:
– mért alapmennyiségek: tömeg (m), hosszúság (l),
– természeti állandó ismert értéke: helyi nehézségi gyorsulás (g),
– fizikai állandók, anyagjellemzık : folyadékok és gázok sőrősége (ρ),
– befolyásoló mennyiségek mért értékei: légnyomás (p b), a környezet
illetve a mérıközeg hımérséklete (T).

Folyadékoszlopos nyomásetalonok
A folyadékoszlopos etalonok fizikai kötöttségeikbıl adódóan a kisebb
nyomástartományokat fedik le.
Az MKEH 3 db U-csöves, folyadékoszlopos, elsıdleges
nyomásetalonnal rendelkezik, mőködési alapegyenletük:
p = ρ · g · h.
A nyomásérték a nemzeti hosszúságetalonra és ismert fizikai
állandókra (higany ill. víz sőrősége, hang terjedési sebessége
higanyban) van visszavezetve. A higany, illetve vízoszlop
magasságának a mérése nagy felbontást és nagy pontosságot biztosító
elektronikus mérıeszközökkel történik.

Súlyterheléses dugattyús nyomásetalonok
A súlyterheléses dugattyús nyomásetalonok
mőködési elvükbıl adódóan közvetlenül a nyomás
p = F/A = m·g / A
definíciós egyenletét valósítják meg.
A dugattyús nyomásetalonok a légkörhöz képesti
túlnyomást vagy (evakuált referenciatér révén
közvetlenül) abszolútnyomást állítanak elı.
Ikerdugattyús etalonunk statikus nyomásra ültetett
nyomáskülönbség elıállítását is lehetıvé teszi.
Az országos etalonnal reprodukált nyomásskála
35 mbar feletti túlnyomástartományát 9 különbözı
dugattyú/persely egység testesíti meg.
A dugattyúk hatásos keresztmetszete
közvetlenül vagy közvetve a német (PTB), a
francia (BNM) vagy az amerikai (NIST)
mérésügyi intézetek elsıdleges etalonjairól van
leszármaztatva. A terhelısúlyok a magyar
nemzeti tömegetalonra vannak visszavezetve.
A nehézségi gyorsulás értékét az ELGI az
etalon mőködési helyén közvetlenül mérte ki.

Nyomásmérési képességek
Tevékenység
Abszolútnyomás-mérık,
gáz nyomóközeggel

Pozitív túlnyomásmérık,
gáz nyomóközeggel

Pozitív túlnyomásmérık,
olaj nyomóközeggel

Negatív túlnyomásmérık
(gáz nyomóközeggel)
nyomáskülönbség-mérık,
statikus nyomáson,
gáz nyomóközeggel

Tartomány

Legjobb mérési képesség

(0,001…1) Pa

4,0×10-2 p

(1…10) Pa

8,0×10-2 p

10 Pa…35 kPa

2,1 Pa + 4,0×10-5 p

(35…700) kPa

2,8×10-5 p

700 kPa…7 MPa

3,6×10-5 p

(0,001…3,5) kPa

0,11 Pa + 9,5×10-5 p

(3,5…200) kPa

0,3 Pa + 2,5×10-5 p

(0,2…0,7) MPa

2,6×10-5 p

(0,7…10) MPa

3,9×10-5 p

(0,3…6) MPa

7,2×10-5 p

(6…60) MPa

7,2×10-5 p

(60…120) MPa

1×10-4 p

(120…400) MPa

4,5×10-4 p

(0,001…3,5) kPa

0,11 Pa + 9,5×10-5 p

(3,5…100) kPa

0,3 Pa + 2,5×10-5 p

0,001 MPa < p diff < 9 MPa
1 MPa < p line < 10 MPa

7 Pa + 1,0×10-4 p diff
vagy
1,6×10-6 p line + 1,0×10-4 p diff
(amelyik nagyobb)

Megjegyzés
vákuummérık

légnyomásmérık: (80…110) kPa

gumitömlınyomás-mérık

feltétel: 1 MPa < p line+ pdiff < 10 MPa

