TÉRFOGAT- ÉS SŐRŐSÉGMÉRÉSEK

A térfogat-sőrőség egységének országos etalonja
A laboratórium alapfeladata a térfogat-sőrőség országos etalon-berendezés
fenntartása, a róla történı leszármaztatás, valamint nemzetközi összehasonlító
mérésekben való részvétel.
Nemzetközileg elfogadott legjobb mérési képességeinket CMC táblázataink
bizonyítják, a BIPM honlapján angolul, jelen kiadványunkban pedig magyarul.
A hidrosztatikus mérlegelés elvén alapuló, számítógép által vezérelt etalonberendezésünk egyaránt használható:
– térfogat etalonként (kellı pontosságú sőrőség etalon, például a rendelkezésünkre
álló szilárd test etalonok: ~100 cm3-es Pyrex illetve Zerodur golyó birtokában),
vagy
– sőrőség etalonként (sőrőségfüggı felhajtóerı-összehasonlítás révén).
A méréseket 5…60 °C hımérséklettartományban tudjuk elvégezni.
A berendezés az alábbi mérések elvégzésére alkalmas:
– szilárd test sőrőségének vagy térfogatának meghatározására ismert sőrőségő
mérıfolyadék felhasználásával,
– szilárd test sőrőségének vagy térfogatának meghatározására etalon szilárd testtel
történı összehasonlítással,
– folyadék sőrőségének meghatározására szilárd test etalonnal 650…2500 kg/m3
sőrőség tartományban.

Hiteles anyagminták
Az etalon berendezésrıl hiteles anyagmintákat származtatunk le (például rezgıcsöves sőrőségmérı készülékek kalibrálásához és
hitelesítéséhez):
– sótalanított víz
– n-nonán.

Súlyok illetve egyéb szilárd testek térfogatának és sőrőségének meghatározása
Az E1 és E2 pontossági osztályú súlyok, valamint egyéb szilárd testek (pl. kızet, grafit) térfogatának illetve sőrőségének
meghatározása hidrosztatikai berendezésben történik, sótalanított víz, mint mérıfolyadék felhasználásával.

Térfogatmérések
Kötelezı hitelesítéső mérıeszközök
− italkiszolgáló térfogatmértékek (őrmértékek és mértékjellel ellátott ivóedények)

Nem kötelezı hitelesítéső mérıeszközök
− laboratóriumi térfogatmérı eszközök (pl. pipetta, büretta, mérılombik, mérıhenger, dugattyús
rendszerő eszközök)
– egyéb térfogatmérı eszközök, 1cm3-tıl 10000 cm3-ig (például mintavevı csap)
A fenti mérıeszközöket a laboratóriumunk kalibrálja. Az őrtartalom meghatározása sótalanított
vízzel, tömegméréses módszerrel történik.

Sőrőségmérések
Kötelezı hitelesítéső sőrőségmérı eszközök
– piknométer,
– areométer (szeszfokmérı, ásványolaj sőrőségmérı, tej sőrőségmérı),
– laboratóriumi rezgıcsöves sőrőségmérı készülék,
– ipari (csıvezetékbe beépített) rezgıcsöves sőrőségmérı.
A fenti mérıeszközök közül laboratóriumunk a rezgıcsöves sőrőségmérıket hitelesíti.
Nem kötelezı hitelesítéső sőrőségmérı eszközök
– egyes piknométer típusok (pl. aszfalt piknométer, fém piknométer)
– egyes areométer fajták (pl. általános célra készült labor areométer, Papfalvi-féle areométer)
A fenti mérıeszközöket a laboratóriumunk kalibrálja. A piknométerek őrtartalmának meghatározása tömegméréses módszerrel
történik. Az areométerek kalibrálása egyfolyadékos hidrosztatikai berendezésben történik, 20 °C referenciahımérsékleten, n-nonán
mérıfolyadékban, légköri nyomáson. A kalibrált areométer bizonyítványához korrekciós táblázatot mellékelünk. A korrekciókat, ha
igénylik, 20 °C-tól eltérı hımérsékletre is meg tudjuk adni.
A legjobb mérési képességeinket a részletes szolgáltatási jegyzékünk tartalmazza.
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A térfogat- és sőrőségmérések szolgáltatásai és legjobb mérési képességei (CmC)
Sorszám Megnevezés

1.

folyadék sőrőség

2.

szilárd test térfogat (golyó)

3.

súly térfogat

4.

Mérési tartomány

Mérési bizonytalanság (k = 2)

Megjegyzés

(650 … 1100) kg/m3
(650 … 1100) kg/m3
(650 … 1100) kg/m3
(650 … 1100) kg/m3
(1100 … 2500) kg/m3

0,005 kg/m3
0,007 kg/m3
0,01 kg/m3
0,01 kg/m3
0,02 kg/m3

(15…30) °C; < 1100 mPa·s
(30…40) °C; < 1100 mPa·s
(40…70) °C; < 1100 mPa·s
(15…70) °C; < 3000 mPa·s
(5…40) °C; < 1100 mPa·s

(50 … 450) cm3

(0,4 … 2) mm3

3

3

(250 … 2500) cm3

0,09 cm3

lab. rezgıcsöves sőrőségmérı

(600 … 2000) kg/m3

(0,005 … 1) kg/m3

5.

ipari rezgıcsöves sőrőségmérı

(600 … 2000) kg/m3

0,1 kg/m3

6.

areométer

(600 … 2000) kg/m3

(0,015 … 0,05) kg/m3

7.

piknométer

(25 … 100) cm3

0,0016 cm3

8.

mérılombik

(5 … 5000) cm3

(0,01 … 0,2) cm3

9.

mérıhenger

(5 … 2000) cm3

(0,02 … 4) cm3

10.

pipetta

(1 … 100) cm3

(0,003 … 0,08) cm3

11.

büretta

(1 … 50) cm3

(0,005 … 0,02) cm3

12.

normáledény

(20 … 2000) liter

(0,02 … 0,05)%

13.

tároló tartály

(1 … 80000) m3

(0,5 … 1)%

14.

tartályszintmérı
tartályszintmérı szonda

(0 … 27) m
(1 … 3) m

1 mm

20 °C

20 °C

