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« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des
biens et services en Belgique. »

1. De rol van de FOD Economie
De FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie helpt de productie en de handel en verhoogt het concurrentievermogen van de Belgische ondernemingen door de technische infrastructuur en de wetenschappelijke bekwaamheid te bieden, die beide noodzakelijk zijn om
uiterst nauwkeurige primaire meetstandaarden in te voeren en diensten die verenigbaar zijn
met die van andere landen te verlenen.
De dienst Nationale Standaarden biedt de economische en wetenschappelijke actoren in België
de volgende diensten aan:
• Kwaliteit verzekeren via een rechtstreekse verbinding tussen het precisietoestel of de
overdrachtstandaarden van de klant en de nationale meetstandaarden door middel van de
kalibratieprestaties aan industrieën en laboratoria. Zo wordt de herleidbaarheid naar het SI
(Système international d’unités – Internationaal Systeem van Eenheden) gegarandeerd, en
bijgevolg de internationale gelijkstelling van de maten die in de fabricatieprocessen noodzakelijk zijn.
• Ondersteunen van innovatie via ontwikkeling en verbetering van aangepaste meetstandaarden door aan onderzoekprogramma’s deel te nemen. De ondernemingen die nieuwe
technologieën beheren, worden door de nauwkeurige kalibratie van hun meetinstrumenten
gesteund om de kwaliteit van de producten en de verenigbaarheid van de stukken die in
samenwerking worden vervaardigd, te waarborgen.
• Metrologische kennis verspreiden via de raad van experts die klaar staan om te antwoorden op gerichte vragen en op diepgaande consultancyprojecten voor ondernemingen bij het
ontwikkelen en het invoeren van nieuwe meetketens.
De opgezette acties om deze diensten optimaal te verzekeren omvatten:
• de bijzondere nadruk op de nanometrologie met investeringen en een gespecialiseerd en
innoverend ontwikkelingsprogramma;
• de deelname aan Europese onderzoekprogramma’s in de metrologie (EMRP en EURAMET);
• de technische ondersteuning van de Belgische organisaties Belac en Belmet;
• de deelname aan de activiteiten en aan de internationale vergelijkingen van EURAMET en
het BIPM.
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2. Kwaliteit verzekeren: herleidbare kalibraties
Een meetwerktuig kalibreren is het enige middel om zeker te zijn van de juistheid, de nauwkeurigheid en de geldigheid van de resultaten. Wanneer ze als middel tot kwaliteitsborging
gebruikt wordt, draagt de periodieke kalibratie van de apparatuur ook bij tot het minimaliseren
van de kosten omwille van fouten veroorzaakt door meetonnauwkeurigheden of foutieve metingen. Een regelmatige kalibratie is dus, de facto, een reële besparingsbron.
De kalibratiedienst aangeboden door de FOD Economie werd ontworpen om de gebruikers en
fabrikanten van meetinstrumenten toe te laten de best mogelijke meetkwaliteit te verwezenlijken. De prestaties van de dienst Nationale Standaarden zijn voor het merendeel enig in België
voor drie aspecten:
1. Beschikbaarheid: de laatste technologische vooruitgang wordt vlug in de praktijk gezet.
Een paar voorbeelden: JVS (Josephson Voltage Standard), Fizeau interferometer voor vlakheid en herleidbaarheid van de AFM (Atomic Force Microscope), nieuwe definitie van de
Kelvin;
2. Kwaliteit: de laagste meetonzekerheden;
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3. Internationale erkenning: onze gepubliceerde meetcapaciteiten (CMC) zijn gegarandeerd
en erkend door alle ondertekenende landen van de Meterconventie (BIPM) dankzij een systeem van internationale vergelijkingen.
Onze laboratoria voeren zeer nauwkeurige metingen en kalibraties uit in de volgende domeinen:
• nanometrologie,
• dimensionale metrologie,
• massa’s,
• elektrische metingen,
• tijd en frequenties,
• thermometrie,
• volumes.
In België worden bijkomende diensten aangeboden door verschillende geaccrediteerde laboratoria.
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3. BELMET
BELMET is een netwerk van onderzoeksinstituten of publieke of private laboratoria met een
infrastructuur waarover de dienst Nationale Standaarden niet beschikt. Het werd opgericht
met het koninklijk besluit van 18 juli 2008 tot oprichting van een Netwerk van metrologische
laboratoria. Deze instituten en laboratoria hebben een gespecialiseerde expertise ontwikkeld
in specifieke en hebben al een uitmuntende reputatie. Zij kunnen op basis van het koninklijk
besluit van 18 juli 2008 onder bepaalde voorwaarden erkend worden als primair laboratorium
voor vastgelegde meeteenheden, met als taken onder andere het realiseren van referentiestandaarden en het uitvoeren van traceerbare kalibraties voor die eenheden. Een van de belangrijkste voorwaarden voor een dergelijke erkenning is een accreditatie die op de ISO17025
norm gebaseerd is.
Het Laboratorium voor Nucleaire Kalibraties (LNK) van het Studiecentrum voor Kernenergie
(SCK•CEN) heeft een dergelijke BELMET erkenning voor het realiseren en beheren van de
nationale standaarden voor en om de herleidbaarheid te verzekeren naar deze nationale standaarden voor het meetgebied van de ioniserende stralingen, deelgebied dosimetrie met name
de eenheden Gray en Sievert en de metrologie van neutronen.
Het Laboratorium voor Analytische Chemie (LAC) van de universiteit van Gent (Vakgroep
Farmaceutische Analyse) heeft een BELMET erkenning voor het realiseren en beheren van
de nationale standaarden en om de herleidbaarheid te verzekeren naar deze nationale standaarden voor het meetgebied van hoeveelheid bestanddeelconcentratie, deelgebied klinische
chemie, met name de eenheid mol per kubieke meter (mol/m3) en de bijhorende eenheid mol
per liter (mol/l).
Verder hebben ze een ISO17025 accreditatie en zijn ze door de dienst Nationale Standaarden
aangemeld als Designated Institute (DI) voor die aspecten bij het Bureau International des
Poids et Mesures (BIPM) en bij EURAMET.
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4. Onderzoek en ontwikkeling: nanometrologie
Nanowetenschappen en nanotechnologie omvatten belangrijke werkterreinen die in volle uitbreiding zijn. Wetenschappers en bedrijven zijn geboeid bezig met onderzoek op nanoschaal,
dus op een miljardste van een meter. Ze investeren er ook steeds meer middelen in. De mogelijkheden van nanotechnologie kunnen in de meest uiteenlopende domeinen worden toegepast, zoals de medische wereld, energie, milieu, informatica of in courante consumptieproducten. België is een belangrijke Europese speler op vlak van nanotechnologie. Om deze
technologische evoluties op nationaal en Europees niveau te ondersteunen, houdt de dienst
Metrologie zich bezig met onderzoek en ontwikkeling naar nanometrologie en de statistische
verwerking van meetresultaten.
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De ontwikkeling van nanotechnologie als Key Enabling Technologies houdt niet alleen de ontwikkeling in van nieuwe meet- en analyse-instrumenten, maar ook de oprichting van een origineel platform voor verschillende complementaire hulpmiddelen. De nanometrologie-activiteiten begonnen in 2007 en hebben geresulteerd in het oprichten van een platform met unieke instrumenten, zoals de metrologische atoomkrachtmicroscoop (atomic force microscopy,
AFM) (zie afbeelding hieronder). Het laboratorium beschikt eveneens over twee commerciële
AFM-microscopen, waarvan er een bedoeld is voor het karakteriseren van biologisch materiaal in vloeistoffen.

Afbeelding: Metrologische atoomkrachtmicroscoop bij de dienst Nationale Standaarden

Binnen de grote familie van nanomaterialen vinden we de nanodeeltjes, nano-objecten waarvan minstens één dimensie kleiner is dan 100 nm. Door hun bijzonder kleine formaat, hun
aard en hun vorm geven nanodeeltjes verschillende en specifieke eigenschappen, onder meer
aan de matrices waarin ze zijn geïntegreerd. Nanodeeltjes worden steeds vaker gebruikt in tal
van sectoren: in de verfindustrie, cosmetica, textiel, voeding en ook geneeskunde. Door hun
grootte, vorm en ruime beschikbaarheid kunnen bepaalde nano-objecten echter een potentieel gevaar vormen voor de volksgezondheid en milieuproblemen veroorzaken. Om de verdere
ontwikkeling van nanodeeltjes te garanderen en tegelijk rekening te houden met de risico’s
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voor de volksgezondheid, de mensen die ermee werken en het milieu, is het uitermate belangrijk dat de nanometrische eigenschappen van deze nanodeeltjes precies, met beperkte onzekerheid, worden gedefinieerd. Dat is een van de doelstellingen in het onderdeel Onderzoek en
Ontwikkeling.
Daarnaast neemt de sectie Nanometrologie deel aan de Europese projecten van het metrologische onderzoeksprogramma’s EMRP en EMPIR http://www.emrponline.eu/.
Een van de doelstellingen van de nanometrologische realisaties van de dienst Nationale
Standaarden is de traceerbaarheid van dimensionale metingen garanderen op basis van interferometrische principes en diffractieprincipes vergeleken met gekalibreerde lasergolflengten.
Om in het internationaal stelsel van eenheden, SI, traceerbaar te zijn, moeten de resultaten
van de metingen gekoppeld zijn aan een meetonzekerheid. Op nanoschaal zijn de kenmerken
van de deeltjes (grootte, vorm, ...) een gemiddelde van een reeks deeltjes. Daarom is het noodzakelijk dat het statistisch effect precies wordt geschat. Daartoe moeten er nieuwe statistische
verwerkingen van gegevens worden ontwikkeld, net als nieuwe en stevige mathematische modellen. Het gebruik van microscopie opent eveneens mogelijkheden voor de bepaling van de
meetonzekerheid in de beeldanalyse. Bovendien vereist de vergelijking van meetresultaten van
verschillende technieken (al dan niet microscopisch) tegelijk een goede kennis van de fysische
principes van de meetinstrumenten, en een vernieuwende aanpak in de analyse van de gegevens. Al deze nieuwe mathematische uitdagingen maken deel uit van de ontwikkeling van de
nanometrologie en van het onderzoek in het vakgebied.

Contactpersonen
Jasmine Pétry
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel
Tel.: +32 (0)2 277 98 53
Fax: +32 (0)2 277 54 05
E-mail: jasmine.petry@economie.fgov.be

Nano-Bio

Statistiek

Noham Sebaihi

Bert de Boeck

Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel
Tel.: +32 (0)2 277 71 81
Fax: +32 (0)2 277 54 05
E-mail: noham.sebaihi@economie.fgov.be

Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel
Tel.: +32 (0)2 277 88 92
Fax: +32 (0)2 277 54 05
E-mail: bert.deboeck@economie.fgov.be
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5. Dimensionale metrologie
De twee hoofdtaken van de sectie «Dimensionale Metrologie» zijn enerzijds de realisatie en
het beheer van de nationale lengtestandaard en anderzijds het uitvoeren van kalibraties die de
herleidbaarheid naar deze standaard en naar bepaalde fysieke basisprincipes verzekeren. De
sectie kan ook advies geven bij onzekerheidsberekeningen en bij meetopstellingen
Naast het verder aanbieden van de beste dienstverlening in België in het vakdomein van de
klassieke dimensionale metrologie, worden specifieke activiteiten voor nanometrologie ontwikkeld op twee vlakken: ten eerste voor het ter beschikking stellen van standaarden op nanometerschaal en ten tweede voor het aanbieden van kalibraties met onzekerheden in het
nanoschaalbereik.
Daarnaast neemt de sectie dimensionale metrologie deel aan de Europese projecten van het
metrologische onderzoeksprogramma’s EMRP en EMPIR http://www.emrponline.eu/.

5.1. Dimensionale nanometrische kalibraties
10

De meest efficiënte wijze voor de herleidbare kalibratie
van kleine eenvoudige en complexe 3D objecten (micro parts) is ze op te meten met een microcoördinaten
meetmachine, µCMM (Micro Coordinate Measuring
Machine). Onze machine heeft een meetvolume van
130 mm x 130 mm x 100 mm en een meetonzekerheid
in de orde van grootte van 0,25 µm + L/666 (met L in
mm). Ze is voorzien van een tastende probe en
een cameraprobe.
De tasters hebben
een diameter van 0,3 mm en 0,12 mm, daarmee kunnen
zeer kleine karakteristieken van objecten opgemeten
worden. De meetkracht van de tastende probe is 500 µN.
Het concept van de machine is gebaseerd op een volledig
gecompenseerde thermische loop zodat temperatuurschommelingen een minimale invloed op de meetonzekerheid hebben. De meetassen zijn zo geconfigureerd dat
een optimale Abbe-werking verzekerd is.
Naast de metingen met de µCMM zijn volgende kalibratiemogelijkheden zijn beschikbaar:
• piëzo- en andere verplaatsingsgeneratoren
meetbereik: 0 nm tot 5 mm
onzekerheid (k = 2):

(1nm )2 + (0,001 ⋅ L )2 , met L = gemeten lengte in nm.
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• capacitieve sensoren
meetbereik: 0 nm tot 5 mm
onzekerheid (k = 2):

(1nm )2 + (0,001 ⋅ L )2 , met L = gemeten lengte in nm.

• afwijking van vlakheid (optisch gemeten)
maximale diameter: tot 150 mm
onzekerheid (k = 2): vanaf 10 nm
• afwijking van rondheid (met een methode voor foutseparatie)
maximale diameter: tot 300 mm
meetbereik: tot 200 µm
onzekerheid (k = 2): vanaf 10 nm
• metingen met een commerciële, gekalibreerde AFM
meetbereik: tot 90 µm x 90 µm x 6 µm
onzekerheid (k = 2): afhankelijk van de toepassing
• interpolatiefouten van laserinterferometers
onzekerheid (k = 2): 0,1 nm
De volgende kalibratiemogelijkheden zijn in de laatste fase van hun ontwikkeling en zullen
binnenkort operationeel zijn:
• referentieroosters voor Atomic Force Microscopen, Scanning Probe Microscopen,… met
optische diffractietechniek
meetbereik: gemiddelde stap: vanaf 350 nm
vooropgestelde onzekerheid (k = 2): kleiner dan 0,01 nm
• metingen met een metrologische AFM
meetbereik 100 µm x 100 µm x 100 µm
vooropgestelde onzekerheid (k = 2): 1 nm
• precisie lijnverdelingen, roosters,
meetbereik 1 dimensionaal: tot 1 000 mm
meetbereik 2 dimensionaal: 200 mm x 200 mm
vooropgestelde onzekerheid (k = 2),

(15nm )2 + (0,06 ⋅ L )2 met L = gemeten lengte in mm.

5.2. Klassieke dimensionale kalibraties
5.2.1. Lasergolflengten
De nationale lengtestandaard
(de meter) wordt gerealiseerd
met gestabiliseerde lasers bij
golflengten (λ) van 633 nm (rood)
en 543 nm (groen). Deze primaire lasers werken volgens de
karakteristieken die in de internationale definitie van de meter
vastgelegd zijn. Het zijn HeliumNeon-lasers die gestabiliseerd

11

zijn op adsorptiepieken van de hyperfijne spectraallijnen van het Jodium127I2. De onzekerheid
op de golflengte van deze lasers bedraagt 2,5⋅10-11 λ.
Naast deze referentielasers beschikken we ook over een optische frequentie referentie generator, die laserlicht met golflengten van in het infrarood tot in het blauwe licht kan genereren.
Deze primaire referentie wordt gestuurd door een uiterst stabiel frequentiesignaal dat van de
Cesiumklokken en de waterstofklok van het tijd/frequentielabo komt. De onzekerheid op de
golflengte van deze lasers bedraagt 5⋅10-14 λ.
De stabiliteit van deze lasers wordt opgevolgd door interne vergelijkingen en door deelname
aan internationale vergelijkende metingen (interlaboratorium vergelijkende metingen). Deze
lasers vormen de basis voor de kalibratie van de golflengte van andere lasers zoals laserinterferometers voor lengtemetingen, voor hoekmetingen en voor vlakheidsmetingen. Verder
kunnen hiermee ook golflengten van standaardlasers gekalibreerd worden.

5.2.2. Laserinterferometers
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De kalibratie van laserinterferometers
omvat de kalibratie van golflengten
in vacuüm, de kalibratie van de sensoren voor de omgevingsparameters
en van de sensoren voor materiaaltemperatuur, een validatie van de
juistheid van de berekeningssoftware
en een functionele kalibratie van de
laserinterferometer in zijn geheel. De
omgevingsparameters luchttemperatuur, luchtdruk, luchtvochtigheid en
CO2-concentratie in lucht worden gebruikt voor de berekening van de brekingsindex van de lucht en dus van de
werkelijke golflengte tijdens de metingen met de laserinterferometer. De
materiaaltemperatuur wordt, samen
met de thermische uitzettingscoëfficiënt, gebruikt bij de berekening van de
lengte bij de referentietemperatuur (meestal 20 °C), van een object dat gemeten wordt bij een
materiaaltemperatuur die afwijkt van de referentietemperatuur. Indien gewenst kunnen de
correctiewaarden voor deze sensoren, gebruikt in de laserinterferometer, gecorrigeerd worden.
De controle op de juistheid van de berekeningssoftware voor de brekingsindex van de lucht,
voor de correctie voor de materiaaltemperatuur en voor de berekening van met de laserinterferometer gemeten lengten wordt gerealiseerd door vergelijking van een groot aantal berekende waarden met resultaten die door een referentiesoftware berekend worden.
De functionele kalibratie van het totale systeem wordt uitgevoerd door het gelijktijdig meten
van verplaatsingen met de te kalibreren laserinterferometer en met een referentie laserinterferometer.
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5.2.3. Eindmaten
Een van de toepassingen van gestabiliseerde lasers in de sectie
Dimensionale Metrologie is de interferometrische kalibratie van eindmaten met een interferometer van het
type Michelson. Dit toestel biedt op dit
ogenblik de beste nauwkeurigheid die
kan bereikt worden bij de kalibratie
van eindmaten.
De lengte van eindmaten uit staal,
hardmetaal of keramiek wordt contactloos gemeten in functie van de
golflengte van de metende laserstraal.
Hierbij worden de nodige correcties
toegepast. Een van de correcties is die voor de brekingsindex van lucht en is gebaseerd op
de bij elke kalibratie gemeten waarden voor luchtdruk, luchttemperatuur, luchtvochtigheid en
CO2-gehalte van de lucht. Een andere correctie is die voor de lengteverandering van de eindmaat door temperatuur en is gebaseerd op de gemeten temperatuur van de eindmaat en zijn
lineaire uitzettingscoëfficiënt. Het meetbereik voor de lengte van de eindmaten gaat met onze
opstelling tot 300 mm.
Met een eindmatencomparator en met een
universele meetmachine met speciale thermische voorzieningen en afschermingen worden, met de vergelijkingsmethode, eindmaten
gekalibreerd ten opzichte van referentie-eindmaten uit hetzelfde materiaal.
De referentie-eindmaten tot 300 mm worden
door de sectie regelmatig interferometrisch
gekalibreerd. De referenties met grotere lengten worden interferometrisch gekalibreerd, in
buitenlandse primaire metrologische laboratoria, op lengte en thermische uitzettingscoëfficiënt.
Het meetbereik gaat voor de comparator tot 100 mm en voor de meetmachine tot
1 000 mm.
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5.2.4. Diameterstandaarden
De universele meetmachine wordt
verder ook gebruikt voor de kalibratie
van diameters (gladde pennen, ringen
en bollen) en enkele typen verplaatsingsopnemers

5.2.5. Streepmaten
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Streepmaten tot 150 mm kunnen gekalibreerd worden met een meetmicroscoop, tot drie meter met een meetbank
met een laserinterferometer en correctie
voor de temperatuur van de streepmaat
en tot 300 meter met een meetbandkalibrator, eveneens uitgerust met een laserinterferometer en correctie voor de
temperatuur van de streepmaat.

5.2.6. Handmeetmiddelen
Het laboratorium is eveneens uitgerust voor de kalibratie van meetgereedschappen zoals
schuifmaten, schroefmaten, meetklokken…
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5.2.7. Optische vlakheid
De vlakheid van oppervlakken, van bijvoorbeeld vlakglazen, kan gekalibreerd worden
met een Fizeau-interferometer met faseverschuiving en aangepaste software.
Met dit toestel kunnen optisch vlakheden
van oppervlakken tot een diameter van
165 mm gekalibreerd worden met een onzekerheid van enkele tientallen nanometer.

5.2.8. Afwijking van vlakheid, rondheid en cilindriciteit
Afwijking van vlakheid van grote horizontale oppervlakken zoals vlakplaten en afwijkingen van rechtheid
kunnen gemeten worden met referentiewaterpassen.
Afwijking van rondheid en cilindriciteit wordt gekalibreerd met een rondheidsmeter waarvan de meetas
in horizontale en in verticale richting verplaatst kan
worden.

5.2.9. Hoekstandaarden
Hoekmetingen worden volgens 2 methoden gerealiseerd. De eerste methode steunt op het principe van de
gesloten cirkel (nauwkeurige verdelingen van de cirkel).
De tweede methode, triangulatie genoemd, steunt op de
materialisatie van hoeken door gemeten lengten.
Met de methode van cirkelverdeling worden polygonen,
hoekinstaltafels, hoekeindmaten, pentaprisma’s (optische hoek 90°), hoekinterferometers, hellingmeters…
gekalibreerd.
Met de goniometrische methode kunnen waterpassen,
precisiewaterpassen en autocollimatoren gekalibreerd
worden.
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Contactpersonen
Hugo Pirée
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel
Tel.: +32 (0)2 277 76 10
Fax: +32 (0)2 277 54 05
E-mail: hugo.piree@economie.fgov.be
Didier Van Reeth
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel
Tel.: +32 (0)2 277 61 88
Fax: +32 (0)2 277 54 05
E-mail: didier.vanreeth@economie.fgov.be
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6. Massa’s
De dienst Nationale Standaarden van de FOD
Economie, K.M.O., Middenstand en Energie is
in België de houder van de nationale massastandaarden, in dit geval het prototypes nr. 28
en nr. 37 in iridiumhoudend platina.
Hierdoor wordt de sectie massa van de dienst
Nationale Standaarden, sinds 1898, als
Belgisch primair laboratorium voor massa
beschouwd.
Het prototype nr. 37 heeft deel genomen aan
de derde herkalibratie van de prototypes in
iridiumhoudend platina, georganiseerd van
1988 tot 1993 door het BIPM (Internationaal
Bureau voor Maten en Gewichten), houder
van het internationale prototype K.
In 1996 werden onze twee referentiestandaarden van 1 kg in roestvrij staal opnieuw gekalibreerd door vergelijking met het prototype
nr 37. In 2005 werd een van deze referentiestandaarden opnieuw gekalibreerd door het
BIPM. De andere referentiestandaard werd in
2006 intern gekalibreerd.

Al onze standaarden die een onderverdeling
of een veelvoud van het kilogram zijn, worden gekalibreerd vanaf deze referentiekilogrammen.
Voor de realisatie van de massaschaal van
1 mg tot 10 kg gebruiken wij automatisch
gestuurde massacomparatoren, ofwel uitgerust met een carrousel voor het wisselen
van de gewichten, ofwel geïntegreerd in een
robot met een drieassige bedieningsarm;
waarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt
wordt van de zogenaamde methode van gesloten reeksen (toepassing van de kleinste
kwadratenmethode).
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De kalibratie van de gewichten, aangeboden door derden, van de nauwkeurigheidsklassen E1, E2 en F1 wordt volledig
automatisch uitgevoerd met dezelfde toestellen.
De meet- en kalibratiemogelijkheden
(CMCs) van de sectie massa kunnen geraadpleegd worden op de site van de BIPM.
De sectie neemt ook deel aan de internationale vergelijkingen die in het kader
van EURAMET georganiseerd worden.
Hierdoor kunnen we nagaan hoe de massa’s van onze referentiekilogrammen, van hun veelvouden en van hun onderverdelingen zich situeren ten opzichte van gelijkaardige standaarden
van de andere Europese landen die lid zijn van EURAMET of EA.

Contactpersonen
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Gewichten en massa’s van 1 mg tot 20 kg Gewichten en massa’s boven 20 kg
Rita Cornelis

Rudi Tonniau

Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel
Tel : +32 (0)2 277 94 21
Fax: +32 (0)2 277 54 05
E-mail: rita.cornelis@economie.fgov.be

Haachtsesteenweg 1795
1130 Brussel
Tel.: +32 (0)2 247 56 12
Fax: +32 (0)2 245 76 73
E-mail: rudi.tonniau@economie.fgov.be

« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des
biens et services en Belgique. »

7. Elektrische metingen
7.1. DC-spanning
De wettelijke eenheid van elektrische spanning - de volt - wordt gegenereerd met de
Josephsoninstallatie (JVS - Josephson Voltage Standard). De JVS werd gebruikt voor een bilaterale vergelijking met het BIPM (Bureau International des Poids et Mesures) in 2009, om de
herleidbaarheid en de internationale equivalentie te bewijzen. Een secundaire spanningsstandaard, voorzien van een Zener-diode, (Fluke 732B) met een laag ruisniveau en kleine luchtdruk- en temperatuurscoëfficiënten - wordt om de twee jaar gekalibreerd door het BIPM, om
onze meet- en kalibratiemogelijkheden (CMC’s - Calibration and Measurements Capabilities)
te onderbouwen.
De JVS kan ook gebruikt worden om de lineariteit van voltmeters DC met een hoge resolutie
en nanovoltmeters te bepalen.
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7.2. DC-weerstand
De wettelijke eenheid van elektrische weerstand de ohm - is sinds 1948 herleidbaar tot het BIPM via
1 Ω weerstand standaard en, sinds 1979, via 10 kΩ
weerstand standaarden.
Metingen van shunt en weerstanden tussen 100 µΩ
en 10 kΩ kunnen uitgevoerd worden door automatische gelijkstroom comparatorbruggen.
Deze bruggen worden regelmatig door buitenlandse
NMI’s gekalibreerd met een cryogene stroomcomparator tot ten minste 10 kΩ.
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Voor weerstanden boven 10 kΩ
en tot 10 GΩ wordt een binaire resistieve spanningsdeler gebruikt.
Weerstandsverhoudingen tot 1 000 : 1
kunnen gemeten worden met behulp
van een spanningsbron van 100 V en
een digitale voltmeter met een hoge
resolutie.
Zeer stabiele en nauwkeurige thermische baden voorzien op lucht of olie
zijn beschikbaar voor het uitvoeren
van alle kalibraties.

« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des
biens et services en Belgique. »

7.3. Impedantie LF
7.3.1. Capaciteit
De eenheid van capaciteit - de Farad wordt bewaard met een groep van
thermostatische standaardcapaciteiten van 10 pF of van 100 pF in gesmolten silicium.
In het frequentiegebied van 100 Hz
tot 20 kHz gebeurt de kalibratie van
de condensatoren, waarvan de nominale waarde begrepen is tussen 1 pF
en 1 nF, met een substitutiemethode
met een automatische hoge precisie
capaciteitsbrug. Voor hogere frequenties (tot 2 MHz) worden nauwkeurige LCR-meters gebruikt.
De substitutiemethode wordt eveneens gebruikt voor de kalibratie van
condensatoren met vier aansluitklemmen met een nominale waarden begrepen tussen 1 pF
tot 1 µF door gebruik te maken van gekalibreerde condensatoren met dezelfde nominale waarde en nauwkeurige LCR-meters.

7.3.2. Zelfinductie
De eenheid van zelfinductie - de Henry - wordt
bewaard door een groep van 12 standaardspoelen van het toroïdale type waarvan de nominale
waarde begrepen is tussen 100 µH en 1 H.
De kalibratie van standaardspoelen gebeurt
door een substitutiemethode tussen 100 Hz en
10 kHz met gekalibreerde spoelen met dezelfde
nominale waarde en automatische LCR-meters.
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7.3.3. AC - weerstand
De kalibratie van weerstanden, waarvan de
nominale waarde begrepen is tussen 10 Ω en
100 kΩ gebeurt door middel van een substitutiemethode en met behulp van transformatorbruggen en negen vier- of achtdradige AC/DC
weerstanden met dezelfde nominale waarden,
en voorzien van 4 klemmenparen en een inwendige temperatuurregeling. Tussen 20 Hz
en 10 kHz gebruikt men automatische LCRmeters.

Contactpersoon
Dana Vlad

22

Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel
Tel.: +32 (0)2 277 89 18
Fax: +32 (0)2 277 54 05
E-mail: dana.vlad@economie.fgov.be

« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des
biens et services en Belgique. »

8. Tijd en frequentie
De dienst Nationale Standaarden baseert zijn tijd- en frequentiemetingen op een groep van
drie commercieel beschikbare cesiumfrequentiestandaarden en een waterstoffrequentiestandaard.
De cesium frequentiestandaarden zijn uitgerust met de laatste versie van de cesiumbuis met
hoog prestatievermogen. Deze standaarden werken volgens de laatste definitie van de seconde zoals aangenomen tijdens de 13e Algemene Conferentie van Maten en Gewichten in 1967.
De uitgangen van deze standaarden kunnen worden gebruikt om naspeurbare signalen
te genereren van 1 µHz tot 40 GHz en van 60 GHz tot 90 GHz. Elektronische chronometers,
kwartsoscillatoren of celoscillatoren met rubidiumgas kunnen worden gekalibreerd met deze
cesiumstandaarden als basis.
De herleidbaarheid van onze frequentiestandaarden wordt verzekerd door onze deelname aan
de Circular T van het BIPM en de dagelijkse vergelijkingen met andere internationale tijd- en
frequentiestandaarden.
Racks met cesiumfrequentiestandaarden:
- Nauwkeurigheid: ±5 x 10-13
- Langetermijnstabiliteit:
> 1 dag: < 9 x 10-14
> 5 dagen: < 5 x 10-14
> 30 dagen: < 5 x 10-14
- Kortetermijnstabiliteit:
> 1 s: < 5 x 10-12
> 100 s: < 8,5 x 10-13
> 1 000 s: < 3 x 10-13

Waterstoffrequentiestandaard
- Nauwkeurigheid: ±5 x 10-13
- Stabiliteit:
> 1 s: < 1,2 x 10-13
> 10 s: < 2 x 10-14
> 100 s: < 7 x 10-15
> 1 uur: < 2 x 10-15
> 1 dag: < 2 x 10-15
- Uitgangsfrequenties: 1 PPS, 5 MHz, 100 MHz
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GNSS-ontvanger: ontvangst van GPS, GLONASS en
GALILEO
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Contactpersoon
Frank Coutereel
Koning Albert II-laan-16
1000 Brussel
Tel.: +32 (0)2 277 91 72
Fax: +32 (0)2 277 54 05
E-mail: frank.coutereel@economie.fgov.be

Antenne (chokering type)van de
GNSS-ontvanger gemonteerd op
het dak van ons gebouw

« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des
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9. Thermometrie
Het laboratorium Temperatuur verwezenlijkt een gedeelte van de internationale temperatuurschaal (ITS-90) in België. Het temperatuurmeetbereik gaat van het tripelpunt van argon
( 189,3442 °C) tot het stolpunt van zilver (961,78 °C).
T90 (K)

t90 (°C)

Fixed point

13,8033

-259,3467

Hydrogen triple point

17,035

-256,115

20,27

-252,88

24,5561

-248,5939

Neon triple point

54,3584

-218,7916

Oxygen triple point

83,8058

-189,3442

Argon triple point

234,3156

-38,8344

M ercury triple point

273,16

0,01

Water triple point

302,9146

29,7646

Gallium melting point

429,7485

156,5985

Indium freezing point

505,078

231,928

Tin freezing point

692,677

419,527

Zinc freezing point

933,473

660,323

Aluminium freezing point

1234,93

961,78

Silver freezing point

Hydrogen vapor pressure at
33,3213 kPa
Hydrogen vapor pressure at
101,292 kPa

De verspreiding van de temperatuurstandaarden gebeurt met platina weerstandsondes (SPRT)
die bepaald worden in vaste punten.
Daarnaast neemt de sectie thermometrie deel aan de Europese projecten van het metrologische onderzoeksprogramma’s EMRP en EMPIR http://www.emrponline.eu/.
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Het laboratorium is hiervoor uitgerust met:
• cellen voor de vaste punten van Ar, Hg, H2O, Ga, In, Sn, Zn, Al, Ag;
• SPRT en HSPRT referentiethermometers;
• lagetemperatuuroven (Ga-punt);
• hogetemperatuuroven (In, Sn, Zn);
• hogetemperatuuroven “heat-pipe” (Al, Ag);
• 2 AC bruggen (ASL F18);
• 1 AC brug (ASL F700);
• 1 AC brug (ASL F900).

Contactpersoon
Miruna Dobre
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Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel
Tel.: +32 (0)2 277 83 29
Fax: +32 (0)2 277 54 05
E-mail: miruna.dobre@economie.fgov.be
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10. Volumes
De sectie Haren van de dienst Nationale Standaarden
kalibreert standaardmeetvaten voor de ijking van
alle meetinstallaties voor vloeistoffen. De “OIML
Recommendation R120” wordt toegepast.
Het volume van de standaardmeetvaten ligt tussen 1 l
en 100 l.
De standaardmeetvaten met een volume tussen 1 l en
10 l worden gekalibreerd door vulling met water met
automatische pipetten met een nominaal volume van
1 l, 2 l, 5 l en 10 l.
De standaardmeetvaten met een nominaal volume
van 20 l, 50 l en 100 l worden gekalibreerd met water
door weging. Een automatische weegschaal met een
maximale capaciteit van 150 kg en een schaal van 1 g
en een dichtheidsmeter met een schaal van 0,00001 g/
cm3 worden hiervoor gebruikt.
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De sectie Haren kalibreert ook grotere standaardmeetvaten. De standaardmeetvaten met een volume
groter dan 100 l worden gekalibreerd met water door
middel van automatische pipetten met een volume van
50 l en 100 l.
De sectie voor de kalibratie van standaardmeetvaten
past een kwaliteitssysteem toe overeenstemmend
met de ISO/IEC 17025 standaard. De beste kalibratiemogelijkheden zijn beschreven in de volgende tabellen:

De minimale onzekerheid is gelijk
aan 0,02 % van het volume van het
standaardmeetvat.

VOLUME TUSSEN 1 EN 10 l - VULLINGSMETHODE
Volume van het standaardmeetvat (l)

Minimale onzekerheid (l)

1

0,004

2

0,004

5

0,004

10

0,004

VOLUME TUSSEN 20 EN 100 l - WEGINGSMETHODE
Volume van het standaardmeetvat (l)

Minimale onzekerheid (l)

20

0,006

50

0,006

100

0,009

VOLUME GROTER DAN 100 l - VULLINGSMETHODE.

Contactpersoon
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Rudi Tonniau
Haachtsesteenweg 1795
1130 Brussel
Tel.: +32 (0)2 277 56 12
Fax: +32 (0)2 245 76 73
E-mail: rudi.tonniau@economie.fgov.be
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11. Internationale activiteiten
De dienst Nationale Standaarden vertegenwoordigt de FOD Economie bij de internationale
(BIPM) en Europese (EURAMET) instanties die belast zijn met de fundamentele en toegepaste
metrologie. Hij verschaft eveneens de nodige steun bij de opstelling en de verbetering van de
nationale en Europese reglementeringen, die aan deze activiteit verbonden zijn.
De vertegenwoordigers van elke sectie van de dienst Nationale Standaarden nemen op internationaal vlak actief deel aan de activiteiten van de expertgroepen van EURAMET. Het nut
hiervan is dubbel:
• Het uitwisselen van kennis en ervaring op metrologisch vlak evenals het opvolgen en toepassen van steeds beter wordende meettechnieken vormen de basis voor de samenwerking
binnen EURAMET.
• De validatie van de toegepaste meetmethoden door deelname aan internationale vergelijkende metingen voor de diverse metrologische toepassingen. De resultaten van deze vergelijkende meetcampagnes zijn essentieel voor de nationale en internationale erkenning van
onze kalibraties. Deze nationale en internationale erkenning van de kalibraties die door de
dienst Nationale Standaarden uitgevoerd worden, is zeer belangrijk; in het bijzonder voor de
metingen die in België en in het buitenland uitgevoerd worden door laboratoria, bedrijven
en wetenschappelijke instituten die hun herleidbaarheid, rechtstreeks of onrechtstreeks via
geaccrediteerde kalibratielaboratoria, naar het Belgische nationale laboratorium verzekeren.
De ontwikkeling en verbetering van meetstandaarden vereisen steeds meer financiële inspanningen. Het is om deze reden dat veel Europese landen, waaronder België, hebben gekozen
samen te werken op Europees niveau, met name via het Europees programma voor metrologische onderzoek, European Metrology Research Program (EMRP www.emrponline.eu). Het
EMRP werd op basis van artikel 169 van het Europees Verdrag bij besluit van het Europees
Parlement en de Raad aangenomen. Het doel is om gericht nieuwe meetmogelijkheden te ontwikkelen die een belangrijke strategische impact voor Europa hebben. Het is een manier om
impulsen te geven aan de innovatie en het concurrentievermogen in een aantal strategische
domeinen (energie, milieu, volksgezondheid en de industrie).
Een vertegenwoordiger van de dienst Nationale Standaarden neemt eveneens deel aan de vergaderingen van het Technical Committee Quality van EURAMET. In het TC-Quality geven alle
nationale metrologische instituten (NMI’s) die lid zijn van EURAMET, een voorstelling van hun
kwaliteitssysteem. Deze vergaderingen geven de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen
over de invoering van de ISO/IEC 17025 norm in een NMI.
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Algemene adressen en contact
North Gate III

Haren

Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel

Haachtsesteenweg 1795
1130 Brussel

Tel.: +32 (0)2 277 80 10
Fax.: +32 (0)2 277 54 03

Tel.: +32 (0)2 247 56 11
Fax: +32 (0)2 245 76 73

E-mail:
metrology.scientific@economie.fgov.be
Website: www.economie.fgov.be/smd/nl

E-mail:
metrology.scientific@economie.fgov.be
Website: www.economie.fgov.be/smd/nl

De gps-coördinaten van het gebouw:
ETRS89: 50°51’30.347” N 4°21’20.977” E
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UTM/UPS: 31U 595425 5634958
BD72: 149090 172004

« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des
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Afkortingen
CMC

calibration and measurement capabilities

BIPM

internationaal bureau voor maten en gewichten

NMI’s

nationale metrologische instituten

AFM

Atomic Force Microscope

SI

Internationaal Systeem van Eenheden

JVS

Josephson voltage standard

AC

wisselstroom (alternating current)

DC

gelijkstroom (direct current)

LF

lage frequentie

RF

radio frequent

HF

hoge frequentie

SPRT

standard platinium resistance thermometer

HSPRT

high temperature standard platinium resistance thermometer

PTB

Physikalisch-Technische Bundesanstalt

LNE

Laboratoire national de métrologie et d’essais

OIML

Organisation Internationale de Métrologie Légale

EMRP

European Metrology Research Programme

EMPIR

European Metrology Programme for Innovation and Research

Voor de betekenis van de gebruikte eenheden, zie de brochure “Metrology in Short” van
EURAMET (http://www.euramet.org/)
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Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel
Ondernemingsnr.: 0314.595.348
http://economie.fgov.be

