ตัวอย่ างลักษณะ Meniscus ทีไ่ ม่ เป็ นไป
ตามมาตรฐาน
Meniscus แบนรำบขนำน

การเตรียมเครื่ องแก้ววัดปริมาตรก่อนการสอบเทียบ

กับเส้นบอกปริ มำตร
เขียนเลขประจำตัว (Serial Number) เครื่ องแก้ววัดปริ มำตร

Meniscus เป็ นรอย

หยัก, เว้ำแหว่ง

ล้ำงเครื่ องแก้ววัดปริ มำตรให้สะอำด
ตรวจสอบ meniscus ของเครื่ องแก้ววัดปริ มำตร

Meniscus เอียงไป

ด้ำนใดด้ำนหนึ่ง



จัดทำโดย นำงสำวพนิดำ เจตนำ
เอกสารอ้ างอิง
American Society for Testing and Materials.
Standard Practice for Calibration of Laboratory Volumetric
Apparatus. ASTM E 542
British Standards Institution. Methods for Use and testing
of Capacity of volumetric glassware. BS 6696 / ISO 4787

ส่งสอบเทียบมำตรฐำนที่
ศทม. บำงปู
ศทม.ไม่สอบเทียบ



ต้องกำรรำยละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ :
งำนบริ กำร / ห้องปฏิบตั ิกำรมำตรฐำนวิศวกรรมทำงกล
ศูนย์ทดสอบและมำตรวิทยำ ( ศทม.)
สถำบันวิจยั วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
นิคมอุตสำหกรรมบำงปู โทร.02-3231672-80 โทรสำร 02-3239165
21 พฤศจิกำยน 2560
225602550

ความรู้ และความเข้ าใจเบื้องต้ นเกีย่ วกับเครื่ องแก้ ววัดปริมาตร

ตารางผลการสอบเทียบ

เครื่ องแก้ววัดปริ มำตรที่ใช้ในห้องปฏิบตั ิกำรวิเครำะห์ ทดสอบ
สอบเทียบและวิจยั พัฒนำ เป็ นอุปกรณ์ที่จำเป็ นอย่ำงมำกต่อกำรปฏิบตั ิงำน
ของนักวิจยั นักเคมี นักสอบเทียบ นักวิทยำศำสตร์ และผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
ควำมถูกต้องแม่นยำจะมีผลต่อกำรวิเครำะห์ ทดสอบ สอบเทียบ และผล
กำรวิจยั และพัฒนำโดยตรงจะต้องพิถีพิถนั จนมัน่ ใจ กำรปฏิบตั ิงำนต่ำงๆ
จึงจะเป็ นไปอย่ำงมีประสิ ทธิผลและเชื่อถือได้

จำนวน
ขนำดควำมจุ ครั้งกำร
สอบเทียบ
50

ปัจจัยที่มีอทิ ธิพลต่ อความถูกต้ องของเครื่ องแก้ววัดปริมาตร
ประกอบไปด้วยองค์ประกอบต่ำงๆ ดังนี้ เช่น
- ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมชำนำญของผูท้ ำกำรวัด จะต้องมีวิธี
กำรวัดที่ดี ถูกต้อง มีมำตรฐำน วิธีกำรอ่ำนที่ถูกต้อง ดูรูปที่ 1
- อุณหภูมิของเครื่ องแก้ววัดปริ มำตร
- อุณหภูมิของของเหลว
- ควำมสะอำดของเครื่ องแก้ววัดปริ มำตร โดยเฉพำะผิวด้ำนใน
หรื อที่สมั ผัส กับของเหลว
ในที่น้ ีจะขอกล่ำวถึงหัวข้อเรื่ องควำมสะอำดของเครื่ องแก้ว
วัดปริ มำตรเป็ นพื้นฐำนสำคัญอันหนึ่งที่ส่งผลถึงควำมถูกต้องของ
ปริ มำตรโดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ในงำนวัดละเอียดและงำนสอบเทียบ
ควำมสะอำด มีหวั ใจหลักอยูท่ ี่กำรล้ำงเครื่ องแก้ววัดปริ มำตรให้ถูกวิธี
จึงจะได้เครื่ องแก้ววัดปริ มำตรที่สะอำด

เครื่ องแก้ววัดปริมาตรที่ไม่ สะอาดมีลกั ษณะ
-กำรเปี ยกของพื้นผิวไม่สม่ำเสมอ
-ส่วนโค้ง (Meniscus) ไม่สมบูรณ์ มีควำมเว้ำแหว่ง
-ลักษณะส่วนโค้ง (Meniscus) จะแบนลงไปมำกเนื่องจำกแรงตึง
ของ ของเหลวลดลง เพรำะมีสิ่งปนเปื้ อน (Contamination)

เครื่ องแก้ววัดปริมาตรที่ไม่ สะอาด มักก่ อให้ เกิดปัญหาสามประการ
- วัดปริ มำตรได้ไม่ถูกต้อง
- อำจเกิทดำกำรสอบเที
กำรปนเปื้ อนเนื
สกปรกหรื
ยบ่อวังจำกสิ
ดปริ ม่ งำตรครั
้ งที่ 3อสำรเคมีตกค้ำงภำยใน
เครื่ องแก้ววัดปริ มำตรโดยเฉพำะอย่ำงยิง่ เครื่ องแก้วที่มี stopper
- อำจเกิดข้อผิดพลำดในกระบวนกำรทำงเคมี เนื่ องจำกสำรเคมีที่ตกค้ำง
ทำปฏิกิริยำกับสำรเคมีที่ใช้

acetone, alcohol

detergent

น้ ำกลัน่

น้ ำกลัน่

ค่ำควำมไม่
แน่นอน

1

50

49.966

± 0.0070

2

50

49.972

± 0.0070

3

50

49.981

± 0.0070

ทำกำรสอบ
เทียบวัด
ปริ มำตร
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3

ค่ำ Error
ที่ได้จำกกำรวัด (ml)

เวลำที่ใช้ในกำรแช่กรด
nitric 10 %

ก่อนสอบเทียบ ( hr. )

0.034

18

0.022

18+22

0.019

18+22+17

ทิ้งไว้ที่
อุณหภูมิหอ้ ง

หมำยเหตุ 2. ระยะเวลำในกำรแช่กรดขึ้นอยูก่ บั ควำมสกปรกของ
เครื่ องแก้ววัดปริ มำตร

ทิ้งไว้ที่
อุณหภูมิหอ้ ง

จำกกำรทดลองทำกำรสอบเทียบปริ มำตรจำก meniscus
ลักษณะที่โค้งต่ำงๆ จำนวน 3 ครั้ง ต่อควำมต่ำงของเวลำในกำรแช่ จะ
พบว่ำเมื่อใช้เวลำในกำรแช่กรดมำกขึ้น ปริ มำตรที่ได้มีปริ มำณเพิม่ ขึ้น
เข้ำใกล้ค่ำระบุ (Nominal) มำกยิง่ ขึ้น

น้ ำยำล้ำงเครื่ องแก้ว
น้ ำ

ค่ำที่วดั ได้

ผลการทดลองการสอบเทียบ

วิธีการล้างเครื่ องแก้ววัดปริมาตร

น้ ำ

ค่ำระบุ

หมำยเหตุ 1. volumetric flask 50 ml มีค่ำ Tolerance ±0.05ml

รู ปที่ 1 กำรอ่ำนปริ มำตรอย่ำงถูกต้อง

น้ ำ

Unit : ml

จะเห็นว่ำควำมสะอำดของเครื่ องแก้ววัดปริ มำตรเป็ นปั จจัย
ที่มีอิทธิ พลส่ งถึงค่ำควำมผิดพลำดของกำรวัดปริ มำตรและกำรใช้งำน
ได้ถึงกว่ำครึ่ งของ Tolerance ดังตัวอย่ำงต่อไปนี้
ตัวอย่ าง ผลกระทบในการวัดปริมาตร การทดลองเก็บข้ อมูลการวัดในระหว่ าง
การสอบเทียบเครื่ องแก้ ววัดปริมาตรชนิด volumetric flask 50 ml โดยเริ่มต้ น
นา volumetric flask 50 ml ทีท่ าการทดลองทีม่ ลี กั ษณะส่ วนโค้ ง (Meniscus)
แบนราบ มาทาการสอบเทียบเก็บข้ อมูล จากนั้นนา volumetric flask นีไ้ ปทา
การแช่ และล้ างตามวิธีการล้ างเครื่ องแก้ ววัดปริมาตรทีร่ ะยะเวลาในกระบวนการ
แช่ ต่างๆ ดังนี้ 18 ชั่วโมง, 22 ชั่วโมง, 17 ชั่วโมง แล้ วนากลับมาสอบเทียบใหม่
เพื่อเปรียบเทียบ meniscus เป็ นรูปโค้ งทีส่ มบูรณ์

หมำยเหตุ 3.
18 ชม.คือ เวลำในกำรแช่กรดก่อนทำกำรสอบเทียบ
วัดปริ มำตรครั้งที่ 1
22 ชม.คือ เวลำในกำรแช่กรดต่อจำกครั้งที่ 1 ก่อนทำกำร
สอบเทียบ วัดปริ มำตรครั้งที่ 2
17 ชม.คือ เวลำในกำรแช่กรดต่อจำกครั้งที่ 2 ก่อนทำกำร
สอบเทียบ วัดปริ มำตรครั้งที่ 3

ตัวอย่ างลักษณะ Meniscus ทีไ่ ม่ เป็ นไป
ตามมาตรฐาน

ตัวอย่ างลักษณะ Meniscus ทีเ่ ป็ นไปตาม
มาตรฐาน

วิธีตรวจสอบ Meniscus
- เทน้ ำกลัน่ ใส่ในขวดวัดปริ มำตร ให้น้ ำกลัน่ อยู่
เหนือขีดกำหนดปริ มำตร ประมำณ 1 เซนติเมตร
- ใช้หลอดหยด ( Dropper )
ปรับปริ มาตรจนกระทัง่ ถึงขีดกำหนดปริ มำตรโดย
ให้ส่วนโค้งล่ำงของน้ ำสัมผัสกับขอบบนของขีด
กำหนดปริ มำตร
- Meniscus `ต้องเป็ นโค้งที่สมมำตรกัน, โค้งต้อง
สมบูรณ์ไม่แบนรำบขนำนกับเส้นกำหนดปริ มำตร,
เป็ นรอยหยักเว้ำแหว่ง หรื อเอียงไปด้ำนใดด้ำน
หนึ่ง

