TÖMEGMÉRÉSEK ÉS MÉRLEGVIZSGÁLAT

Az Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal Metrológiai Hatósága
a tömegmérések területén egyaránt ellát jogilag szabályozott (hatósági),
illetve jogilag nem szabályozott metrológiai feladatokat. Mindkét
feladatkörben elsıdleges célunk, hogy a tömegmérések, valamint az arra
támaszkodó egyéb mérések egységességének és pontosságának
biztosításával biztosítsa a magyar nemzetgazdaság számára termékeink
külföldi elfogadását, támogassa a hazai ipart és kereskedelmet.
Feladataink ellátásának érdekében az MKEH MH nemzeti tömegetalont
tart fenn, biztosítja annak nemzetközi összehasonlítását és más országok
általi elfogadását, valamint a hazai tömegmérések számára a
visszavezetettséget.
Tömegméréseink nemzetközi elfogadottságának a fenntartásához
rendszeresen körmérésekben veszünk részt, melynek során
nagypontosságú etalonokat kalibrálunk, és a kalibrálás eredményeit
összehasonlítjuk a más országok által mért értékekkel.
Az összehasonlítások eredménye megtalálhatók a www.bipm.org
honlapon. Kalibrálási eredményeink nemzetközi elfogadottságát a
Nemzetközi Súly- és Mértékügyi Hivatal honlapján közzétett mérési
képességeink (CMC) bizonyítják angolul, illetve jelen tájékoztatónk
ismerteti magyarul.

Az alábbi eszközök esetében látunk el hatósági feladatokat (típusvizsgálat, hitelesítés):
– súlyok,
– nem automatikus mőködéső mérlegek,
– automatikus mőködéső mérlegek:
– folyamatosan összegzı mérleg
– szakaszosan összegzı mérleg
– adagoló mérleg
– automatikus jelölı mérleg
– automatikus vasúti mérleg
Jellemzı szolgáltatásaink:
– nagypontosságú etalon súlyok kalibrálása (hitelesítése)
– mérlegek kalibrálása (vizsgálata)
A szakterület szolgáltatásait külön táblázatban mellékeljük.
fax: 4585-927,
osztályvezetı:
titkárság:

e-mail: mmo@mkeh.hu
Kálóczi László
tel: 4585-829,
Belme Károlyné
tel: 4585-843,

A tömeg egységének nemzeti etalonja
A tömegmérés a testek tömegének meghatározásával foglalkozik.
A tömeg etalonokat (etalon-)súlyoknak nevezik. A súlyok kötelezı
hitelesítéső mérıeszközök.
A hitelesíthetı súlyok tömege 1 mg-tól 500 kg-ig terjed,
szabványos névleges értékekkel. A szabvány szerint (OIML R
111:2004) pontossági osztályok a legpontosabbtól a legkevésbé
pontosig: E1, E2, F1, F2, M1, M1-2, M2, M2-3 és M3
A tömeg egysége ma is mérték- (etalon-) alapú. A tömeg magyar
nemzeti etalonja egy speciális platina irídium ötvözető 1 kg-os
súly, a nemzetközi kilogramm mérték (prototípus) 16. számú
másolata.
Elsı lépésként errıl a nagysőrőségő etalonról a rozsdamentes acél
1 kg-os másodlagos etalon súlyainkat származtatjuk le. Következı
lépésként e másodlagos egy kilogrammos csoportos etalon
segítségével létrehozzuk a magyar etalon tömegskálát, melynek
tagjai 1 mg-tól 500 kg-ig terjednek. (Ez a tömegskála 20 kg-ig
lényegesen pontosabb, mint amit elıírnak a legpontosabb súlyokat
tartalmazó E1 osztály követelményei).
A legpontosabb etalonleszármaztatásokhoz, és a hitelesítések,
illetve kalibrálások elvégzéséhez hét nagypontosságú mérleget,
azaz: tömegkomparátort használnunk, valamint a mérések során
– a levegı felhajtó erejének változása miatt – figyelembe vesszük
a légnyomást, a levegı hımérsékletét és nedvességét, valamint a
széndioxid-tartalmát is.
A szakterület szolgáltatásaira támaszkodik számos más szakterület,
például a mérlegvizsgálat, az erımérések a sőrőségmérések és
részben a nyomásmérések is.
A szakterület szolgáltatásait külön táblázatban közöljük.
Kapcsolattartó:

Gyızı Miklós,
tel: 4585-989, e-mail: gyozom@mkeh.hu

Mérlegvizsgálat
A mérlegvizsgálat visszavezetettségét az 1 mg ... 20 kg közötti
tartományban a tömegméréshez tartozó szabványos súlyok
biztosítják.
A nagy terhelhetıségő mérlegek hitelesítéséhez, illetve
kalibrálásához 200 és 500 kg-os mérlegvizsgáló súlyok és
vasúti jármőmérleg- hitelesítı vagonok szolgálnak.
A 200 és 500 kg-os tömegetalonok leszármaztatása 500 kg-os
komparátor mérlegen történik, míg a (17 ... 50) t tömegő vasúti
jármőmérleg-hitelesítı vagonok mérésére a MÁV Józsefvárosi
pályaudvaron lévı 50 t mérıképességő speciális etalon mérleg
szolgál.
A 90/384/EGK irányelvben meghatározott követelmények
teljesítésének ellenırzésére Magyarország részérıl az
MKEH MH az alábbi tevékenységek tekintetében (1422
számon) bejelentett szervezet:
– EK típusvizsgálat
– EK egyedi hitelesítés
– EK felügyelet
– EK hitelesítés
A szakterület szolgáltatásait külön táblázatban mellékeljük
Kapcsolattartó: Gál Péter,
tel: 4585-852,
e-mail: galpeter@mkeh.hu

Tömegmérések szolgáltatásainak jegyzéke, 2006/VI.
Sorszám

Megnevezés

Kalibrálás módja

Méréstartomány

1.

Használati etalon súlyok
pontosítása
egyezményes tömegérték
megadásával;
használati mérıeszköz súlyok
pontosítása;
E1-es pontossági osztály
E2-es pontossági osztály
F1-es osztály

Kalibrálás etalonnal

1 mg … 20 kg

2.

Vasúti etalonkocsik

Kalibrálás etalonnal

(10 ... 50) t

3.

Mérlegek:
nem-automatikus mőködéső mérleg,
1 t ... 120 t
1g…1t
Max/d ≤ 10 000;
10 000 < Max/d ≤ 100 000;
Kalibrálás etalonnal 1 g … 700 kg
1 mg … 60 kg
100 000 < Max/d ≤ 300 000;
300 000 < Max/d ≤ 2 000 000;
1 mg … 180 kg
1 mg … 18 kg
2 000 000 < Max/d

Bizonytalanság, k = 2

Kapcsolattartó

< δm/3, ahol δm az adott súly OIML
szerinti pontossági osztályára
megengedett legnagyobb hiba. Speciális
Gyızı Miklós,
igény szerinti kalibrálás akár a CMC
tel: 4585-989,
táblázat szerinti (esetenként δm/3-nál
kisebb) bizonytalansággal is
e-mail: gyozom@mkeh.hu
megrendelhetı.

1×10-4
4×10-5
2×10-5
1,1×10-5
4×10-6
1,5×10-6
5×10-7

Gál Péter,
tel: 4585-852,
e-mail: galpeter@mkeh.hu

Tömegmérési képességek (CMC)
kalibrálási
szolgáltatás

mérési tartomány

mérési paraméterek

Eszköz
mérıeszközvagy
Sortípus
Min. Max.
Paraetalon:
Osztály
Egység
Specifikációk
szám
vagy
érték
érték
méter
Mérendı
mennyiség módszer
1.

1

100

2.

0,1

1

3.

1

10

10

100

0,1

1

1

10

mg

kiterjesztett bizonytalanság

Érték

kiterEgység jesztési
tényezı

Megbízhatósági
szint

relatív? Megjegyzés

0,7 ... 1
1 ... 2

g

2 ... 5
µg

4.
Tömeg
5.
6.

Tömeg
etalon
(súly)

Összehasonlítás
levegıben

5 ... 12
-

-

2
10 ... 60
60 ... 800

kg
7.

10

20

0,8 ... 1,2

mg

8.

50

500

0,4 ... 0,8

g

95%

nem

A mérési
bizonytalanság a mért
értékkel
arányosan
változik.
A súlyok
térfogata
ismert.
Jóváhagyva:
2005. 10. 11.

