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1.

AZ ELŐÍRÁS HATÁLYA
Ez az előírás az 1991. évi XLV. törvény és annak végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.)
kormányrendelet
mellékletében
felsorolt
gépjármű-gumiabroncsnyomás
mérőkre
(továbbiakban: abroncsnyomás-mérőkre) vonatkozik.
Hatálya azon közvetett mérési elven működő, előre beállító szerkezettel nem rendelkező
abroncsnyomás-mérőkre terjed ki, amelyek gépjárművek gumiabroncsának felfúvására
szolgáló berendezésben a gumiabroncs nyomását (pozitív túlnyomását)
•
a rugalmas érzékelő elem deformációjának,
•
a mutató szerkezethez mechanikus áttétellel,
•
mutató és számlap segítségével
mérik (az Európai Tanács 86/217/EGK irányelvének hatálya alá tartozó, ú.n. mutatós
műszerek).
Jelen előírás alapján hitelesítjük azokat az automatikus működésű, számkijelzésű (digitális)
abroncsnyomás-előállító- és mérő berendezéseket is, amelyek
•
előre beállító szerkezettel (illetve funkcióval) rendelkeznek és
•
a nyomásérzékelő kimeneti jelét nem mechanikus áttételrendszer segítségével adják át a
kijelző egységnek,
ezért nem tartoznak a 86/217/EGK irányelv hatálya alá.
A digitális, automata abroncsnyomás-mérők EGK-típusjóváhagyási engedéllyel nem
rendelkezhetnek, Magyarországon csak az MKEH (OMH) által kiadott nemzeti hitelesítési
engedély (TH-szám) alapján hitelesíthetők. Ezen mérőeszközök típusvizsgálata és hitelesítése
során a 86/217/EGK irányelvben megfogalmazott műszaki és metrológiai követelményrendszert alkalmazzuk változatlanul, az alábbi kivételekkel:
•
A digitális számkijelzőre vonatkozóan nem értelmezhetők és ezért nem vizsgáljuk a
irányelv 2.4., illetve a 3.2. pontjában a mutatóra és a számlapkijelzőre előírt
követelményeket.
Jelen előírás érvényben lévő nemzetközi ajánlások (Európai Tanács 86/217/EGK irányelve)
alapján készült, melyet az 51/1999. (IX. 10.) GM rendelet honosított Magyarországon.
Az abroncsnyomás-mérők hitelesítésekor jelen Hitelesítési Előírás mellett figyelembe kell
venni a gyártói műszerkönyvben és/vagy az MKEH (korábban OMH) által kiadott hitelesítési
engedélyben megjelenő (típusfüggő) kiegészítő előírásokat!
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2.

MÉRTÉKEGYSÉGEK, JELÖLÉSEK

2.1

Használt mennyiségek
Jelen előírásban használt mennyiségek jelét, valamint ezen mennyiségek használható
egységeit és az egységek jelét az 1. táblázat tartalmazza.
A mennyiség
SI egységének
megnevezése
jele
pascal
Pa

megnevezése

jele

nyomás

p

erő
tömeg

F
m

newton
kilogramm

N
kg

sűrűség

ρ

kg/m3

nehézségi
gyorsulás
dugattyú
keresztmetszet

g

kilogramm per
köbméter
méter per
négyzetmásodperc
négyzetméter

A

m/s2
m2

további törvényes mértékegységeinek
megnevezése
jele
kilopascal
kPa=103Pa
megapascal
MPa=106Pa
bar=105Pa
bar
millibar
mbar=102Pa
gramm
milligramm

g=10-3kg
mg=10-6kg

newton per
kilogramm
négyzetmilliméter

N/kg=1m/s2
mm2=10-6m2

1. táblázat
2.2

Jellemző mennyiségi értékek és hibák
A mennyiségek jellemző értékei és a hibák
neve
jele
mért érték
xmért
névleges érték
xnév
átlagérték
xátl
mért, növekvő irányú érték
xm,n
mért, csökkenő irányú érték
xm,cs
kopogtatás után leolvasott érték
xk,mért
alaphiba
ha
ismétlési hiba
hism
irányváltási hiba
hiv
hiszterézis hiba
hh
súrlódási hiba
hs
abszolút hiba
habsz
relatív hiba
hrel
vonatkoztatási hiba
hvon
2. táblázat
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Megjegyzés: A jellemző mennyiségi értékek és a hibák egységei megegyeznek a megfelelő
mennyiség egységeivel. Kivételek a relatív hiba és vonatkoztatott hiba, melyek
dimenziótlanok, illetve kifejezhetők %-ban is.

3.

ALAPFOGALMAK

3.1

Mérési elvek
Az abroncsnyomás-mérő mérési elve közvetlen, vagy közvetett lehet.

3.1.1

Közvetlen mérési elvű abroncsnyomás-mérők
Közvetlen mérési elvű az abroncsnyomás-mérő, ha a mért nyomás értékét más
nyomásmérőkről való leszármaztatás nélkül adja meg. Az ilyen típusú abroncsnyomás-mérők
kijelzése a működési egyenletükben szereplő mennyiségek értékeiből számítással kellő
pontossággal meghatározható és pontosságukat alapvetően a működési egyenletük és a benne
szereplő fizikai mennyiségek értékei ismeretének a bizonytalansága korlátozza, pl.: higanyos
U-csöves abroncsnyomás-mérő.

3.1.2

Közvetett mérési elvű abroncsnyomás-mérők
Közvetett mérési elvű az abroncsnyomás-mérő, ha működési egyenlete nem határozható meg
a kívánt pontossággal, ezért csak közvetett módon, náluk pontosabb műszerrel
összehasonlítva (azokról leszármaztatva, illetve azokra visszavezetve) használhatók
abroncsnyomás-mérésekre. Pontosságukat alapvetően a mérőérzékelő méréstechnikai
tulajdonságai határozzák meg. A mért abroncsnyomás e nyomásmérőkben rugalmas
alakváltozással összefüggő elmozdulást, szögelfordulást okoz (pl.: rugalmas érzékelőelem).

3.2

Az abroncsnyomás-mérők fontosabb szerkezeti elemei
Az abroncsnyomás-mérők fontosabb szerkezeti elemeit részben az érzékelő fajtája, részben az
alkalmazás miatti különleges megoldások szabják meg.

3.2.1

A rugalmas mérőelemmel felépített abroncsnyomás-mérők működési elve
A rugalmas érzékelőelemű abroncsnyomás-mérőknél az egyik részén rögzítetten befogott
rugalmas érzékelőelemre ható közeg nyomása és a környezeti levegő (légköri) nyomása
közötti különbség hatására az érzékelő rögzítetlen része elmozdul. Az elmozdulás egy
megfelelő (rendszerint fogaskerekes-fogasíves) áttételi szerkezet segítségével olyan mutatót
mozgat, ami osztásjelekkel ellátott, nyomás mértékegységben beosztott skála előtt, általában
közelítőleg 270 °-os köríven elmozduló mozgást végez. Az érzékelő rugalmassági határán
belül az elmozdulás közelítően egyenesen (lineárisan) arányos a mért abroncsnyomással.
A csőrugós nyomásérzékelő fontosabb szerkezeti elemei az 1. ábrán láthatók.
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1. ábra: Csőrugós nyomásérzékelő
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
3.2.2

rugalmas érzékelő elem (pl. Csőrugó, népszerű nevei: „C”-cső, Bourdon-cső),
nyomás csatlakozó
záró elem,
fogas ív,
csuklós kar,
fogasív,
mutató tengely,
spirálrugó,
mutató
számlap, tokozás számlapvédő ablakkal

A számkijelzésű (digitális) abroncsnyomás-mérők nyomásérzékelője
Az elektronikus abroncsnyomás-mérők esetében nyomásérzékelő mérőelemként olyan
jelátalakító egységet alkalmaznak, amely a nyomás bemenő jellel arányos villamos
kimenőjelet szolgáltat, melyet további elektronikus jelfeldolgozó egységek digitális
számkijelzéssé alakítanak át.
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3.2.3

Csatlakozócsőre szerelt (ú.n. pisztolyos) abroncsnyomás-mérő szerkezete
A pisztolyos abroncsnyomás-mérő a tényleges nyomásmérőn kívül tartalmaz fogantyút két
nyomógomb-vezérlésű szeleppel (a nyomás nagyságának szabályozására), egy csatlakozó
csövet (a nem hordozható légsűrítőhöz való csatlakoztatáshoz), és egy hajlékony csőtoldat
végén lévő csatlakozót (az abroncs szelepéhez való csatlakoztatásra). A nyomásmérőt
ütésálló, rugalmas védőgyűrű veszi körül, ami a durva kezelés, leejtés hatását csökkenti.
1

2

8

3

7

6

5

4

2. ábra: „Pisztolyos” abroncsnyomás-mérő szerkezete
1
2
3
4
5
6
7
8

mutatós nyomásmérő
ütésvédő gyűrű
csatlakozó cső az abroncsszelep felé
szelepcsatlakozó
fogantyú („pisztoly”)
csatlakozó cső a nyomásforrás felé
nyomás-növelő nyomógomb (+)
nyomás-csökkentő nyomógomb (-)

Megjegyzés:
•
7 - nyomás-növelő nyomógomb (+): nyugalmi állapotában az 1 jelű nyomásmérőt a 4
jelű kerékszelep-csatlakozóval köti össze, lenyomva a 6 jelű nyomásbevezető csövet és
a 4 jelű kerékszelep-csatlakozót köti össze (feltöltés)
•
8 - nyomás-csökkentő nyomógomb (–): nyugalmi állapotában zárva van, lenyomva
pedig a 4 jelű kerékszelep-csatlakozót a szabad légkörrel köti össze (leeresztés)
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3.2.4

Légakkus abroncsnyomás-mérő szerkezete
A légakkus abroncsnyomás-mérő összetett eszköz: a tényleges abroncsnyomás-mérőn kívül
tartalmaz egy visszacsapó szelepes töltőcsatlakozót (a nem hordozható kompresszorhoz való
csatlakoztatáshoz), egy kis légtartályt (a hordozhatóság biztosítására), két nyomógombvezérlésű szelepet (a nyomás beállítására), egy hajlékony cső végén lévő csatlakozót (a
kerékszelephez való csatlakozásra). Az egész készülék ütésálló, merev műszerházba van
építve, aminek rugalmas lábai a durva kezelés hatását csökkentik.
3
5
1
6
2
8
4

9

7

3. ábra: Légakkus abroncsnyomás-mérő részei
1
2
3
4
5
6
7
8
9

töltőcsatlakozó, visszacsapó szeleppel,
légakku (tartály),
nyomásmérő,
kerékszelep-csatlakozó,
nyomás-növelő nyomógomb (+),
nyomás-csökkentő nyomógomb (-)
leeresztő csonk (rejtetten),
műszerház
gumi készüléklábak

Megjegyzés:
•
5 - nyomás-növelő nyomógomb (+): nyugalmi állapotában a 3 jelű nyomásmérőt a 4
jelű kerékszelep-csatlakozóval köti össze, lenyomva a 2 jelű légtartályt és a 4 jelű
kerékszelep-csatlakozót köti össze (feltöltés)
•
6 - nyomás-csökkentő nyomógomb (–): nyugalmi állapotában zárva van, lenyomva
pedig a 4 jelű kerékszelep-csatlakozót a szabad légkörrel köti össze (leeresztés)
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4.

MEGHATÁROZÁSOK
Ezen előírásban az előforduló szakkifejezéseket az „Általános és alapvető metrológiai
fogalmak nemzetközi szótára” szerint használjuk.

4.1

A nyomás fizikai értelmezése
A p nyomás egy A felületnek (m2) és a rá merőlegesen ható, egyenletesen megoszló F erőnek
(N) a hányadosaként származtatott mennyiség (SI-egysége a paszkál, jele Pa).
A nyomás az alábbi egyenletekkel határozható meg:
•
dugattyúval történő nyomás-előállítás esetén:
m⋅ g
p=
A
•
folyadékoszloppal történő nyomás-előállítás esetén:
p=ρ*g*h
A nyomás fizikai magyarázata az anyagok atomos szerkezetéből következik, nagyságát
megszabja:
•
gázoknál: elsősorban a gázt alkotó részecskéknek a részecskék sűrűségétől és átlagos
mozgási energiájától függő erősségű kölcsönhatása,
•
folyadékoknál: részben a folyadék sűrűsége, a nehézségi gyorsulás és a hidrosztatikus
oszlopmagasság, másrészt a folyadék szabad felszínére ható külső nyomás,
•
szilárd anyagoknál: az anyag feszültségi állapota.
A gáz-, és folyadék-mechanikában a nyomást sokszor két térben uralkodó nyomás
különbségeként értelmezzük:
p = p1 - p2
ahol:
p1
p2

az 1. számú tér nyomása
a 2. számú tér nyomása

A p2 nyomás (vonatkoztatási nyomás) megválasztható:
•
tetszőleges tér nyomásaként, (relatív nyomás), vagy
•
légüres térként (abszolút nyomás).
4.1.1

Abszolút nyomás
p2 = 0; p = p1
Ebben az esetben p a légüres térhez (vákuumhoz, abszolút nulla nyomáshoz) viszonyított
nyomáskülönbséget jelenti. Előjele, értelemszerűen, csak pozitív lehet. Jele: pabsz
Gázok állapotjellemzőit és a légnyomást mindig, a gumiabroncsnyomást viszont sohasem
abszolút nyomásban adják meg.
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4.1.2

Nyomáskülönbség
p2 > 0; p = p1 - p2
(kerülendő nevei: relatív nyomás, differenciál-nyomás, hatónyomás)
Ebben az esetben p értelemszerűen két tér nyomásának különbségét jelenti. Előjele a terek
választott sorrendjétől függ, tehát az előjel azt jelzi, hogy az egyik tér nyomása mennyivel
nagyobb (+), vagy kisebb (–) a másik tér nyomásánál. Jelei: ∆p, dp
A gépészeti berendezések igénybevételének jelentős összetevője a határoló falak két oldala
közti nyomáskülönbség. Ha az egyik oldalon a nyomás légköri, akkor a nyomáskülönbség
tekinthető túlnyomásnak is.

4.1.3

Túlnyomás
p2 = plégköri

p = p1 - plégköri

Ebben az esetben p értelemszerűen a légköri nyomáshoz viszonyított (a légköri nyomáson
„túli”) nyomáskülönbséget, azaz a túlnyomást jelenti. Jele: pt
Előjele akkor pozitív, ha:
p1 > plégköri
és akkor negatív, ha:
p1 < plégköri
Példák:
1.
pt = 50 kPa
2.
pt = - 50 kPa

(pozitív túlnyomás, presszió)
(negatív túlnyomás, depresszió, szívás)

a légköri nyomásnál 50 kPa-lal nagyobb nyomást jelent.
a légköri nyomásnál 50 kPa-lal kisebb nyomást jelent.

Megjegyzés: Az abroncsnyomást mindig pozitív túlnyomásként értelmezzük
4.2

Jelleggörbe
Az abroncsnyomás-mérő jelleggörbéje a kimeneti mutatott nyomásértéknek a (használati
etalonnal meghatározott és hibamentesnek tekintett) bemeneti nyomás függvényeként való
ábrázolása. Pontos abroncsnyomás-mérő jelleggörbéje 45 °-os egyenes.

4.3

Hibagörbe
A hibagörbe az abroncsnyomás-mérő méréssel meghatározott hibáinak a bemeneti nyomás
függvényében való ábrázolása. Pontos abroncsnyomás-mérő hibagörbéje belesimul a
vízszintes (nyomás-) tengelybe.

4.4

Pontosság
Az abroncsnyomás-mérő azon tulajdonsága, hogy kijelzése a mérendő nyomás valódi értékét
milyen mértékben közelíti. Az abroncsnyomás-mérők pontosságát a megengedett hiba
korlátjának mértékegységben kifejezett értékével (abszolút hiba) kell jellemezni.
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4.5

Vonatkoztatási (referencia) körülmények
Olyan használati körülmények, amelyeket be kell tartani az abroncsnyomás-mérő metrológiai
jellemzőinek meghatározásakor (hitelesítéskor, minősítéskor, kalibráláskor) és amelyek a
mérési eredmények összehasonlíthatóságát biztosítják. Vonatkoztatási körülmények mellett a
befolyásoló mennyiségek változásának a mérési eredmény bizonytalanságára gyakorolt hatása
elhanyagolható. A vonatkoztatási körülményeket csak az abroncsnyomás-mérő metrológiai
tulajdonságaira ható valamennyi ismert befolyásoló mennyiség vonatkoztatási értékeinek
megadásával lehet megadni.

4.5.1

Vonatkoztatási (referencia-) hőmérséklettartomány
A Celsius-hőmérsékletnek azon értékei, amelyek között az abroncsnyomás-mérő hőmérsékleti
járulékos hibája elhanyagolható. A vonatkoztatási hőmérséklet tartománya megadható
•
a vonatkoztatási-hőmérséklet névleges értékével és az attól való eltérés alsó és felső
korlátjával, pl.: (20 ± 5) °C,
•
a vonatkoztatási hőmérséklet-tartomány alsó és felső korlátjával, pl. (15 ÷ 25) °C.

4.5.2

Vonatkoztatási- (referencia) helyzet
Az abroncsnyomás-mérő azon helyzete, amelyben a helyzetfüggőségi járulékos hibák hatásai
elhanyagolhatók. Pontosságellenőrzés csak vonatkoztatási-helyzetben lévő abroncsnyomásmérőn végezhető.

4.5.3

A levegő tisztasága
A hitelesítés környezetében a környezeti levegő nem tartalmazhat a hitelesítendő
abroncsnyomás-mérő és a nyomásetalon műszaki állapotát veszélyeztető port, vagy vegyileg
agresszív komponenseket.

4.5.4

Huzatmentesség
A hitelesítés környezetében a környezeti levegő nem áramolhat a mérést befolyásoló
mértékben.

4.5.5

A levegő nedvességtartalma
Az abroncsnyomás-mérő hitelesítésekor a környezeti levegő relatív nedvességtartalma nem
lehet 90 %-nál több.

4.5.6

A környezet rezgésmentessége
A hitelesítést rezgésmentes környezetben kell végezni. Akkor tekinthető a környezet
rezgésmentesnek, ha az abroncsnyomás-mérő mutatójának rezgés okozta kilengése kisebb,
mint az abroncsnyomás-mérő legkisebb skálaközének 1/10-e.

4.5.7

A hitesítéshez használt közeg
A hitelesítéshez gáz halmazállapotú közeget (levegő vagy nitrogén) kell használni.

4.6

Üzemi körülmények
Az abroncsnyomás-mérő metrológiai tulajdonságait befolyásoló mennyiségek üzemi
használat közben előforduló, a vonatkoztatási (referencia) értékek tartományánál nem
szűkebb értéktartományainak összessége. Üzemi körülmények között Az abroncsnyomásmérő pontatlanabb, mert értékmutatása (kijelzése) a befolyásoló mennyiségek értékétől
függően is változik, az alaphibához járulékos hiba is adódik (lásd alább).
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4.7

Hibák
A hiba nyomásmérések esetében a nyomás helyes értékének és az ellenőrzendő nyomásmérő
által mutatott nyomásnak a különbsége. Attól függően, hogy mit tekintünk helyes értéknek és
milyen körülmények közt állapítjuk meg a hibát, különféle hibafajtákról beszélünk.

4.8

Hibafajták
A hibafajtákat meg lehet különböztetni aszerint, hogy a mérőeszköz mely tulajdonságát
kívánjuk velük jellemezni, milyen körülmények között értelmezzük, és milyen formában
kívánjuk megadni azokat. Egyes hibafajták mindegyik csoportosításban értelmezhetők, mások
csak egy, vagy két szempont szerint értelmezhetők.

4.8.1

Metrológiai jelleg szerinti csoportosítás
•
jelleggörbétől való eltérés (jelleggörbe hiba, linearitási hiba),
•
ismétlési hiba,
•
irányváltási hiba,
•
hiszterézis hiba,
•
súrlódási hiba.

4.8.1.1 A jelleggörbétől való eltérés
Az eszményi és a valós jelleggörbe közti eltérést jelleggörbétől való eltérésnek (lineáris
jelleggörbéjű műszereknél esetleg linearitási hibának) nevezik.
4.8.1.2 Ismétlési hiba/hibák
Az abroncsnyomás-mérő ismétlési hibája az azonos bemenőjelhez tartozó, azonos
körülmények közt (azonos irányú nyomásváltozással stb.) megállapított kimenőjel értékek
(mutatott nyomásértékek) szóródása az azonos nyomáshoz tartozó értékmutatások
középértéke körül:
x átl =

x + x 2 + ... + x n
1 n
xi = 1
∑
n 1
n

és
hism,i = xi – xátl

Megjegyzés: Mérés ismétlés és ismétlési hiba meghatározás csak az abroncsnyomás-mérő
típusvizsgálata során történik. Hitelesítésekor ismétlési hibát nem kell meghatározni.
4.8.1.3 Irányváltási hiba/hibák
Az abroncsnyomás-mérő irányváltási hibája az azonos névleges értékű bemenőjeleknél
leolvasott csökkenő, illetve növekvő irányban mért értékek közötti különbség, amely
tartalmazza a hiszterézis- és a súrlódási hibát is.
hiv = xm,cs – xm,n

Megjegyzés: Az irányváltási hiba általános esetben tovább bontható hiszterézis és súrlódási
hibára, melyek a vizsgálandó mérőeszköz ujjal történő kopogtatásával, a kopogtatás előtti és
utáni leolvasások révén választhatók külön. Az abroncsnyomás-mérők hitelesítésekor csak az
irányváltási hibát kell meghatározni, a hiszterézis- és súrlódási hiba meghatározására nincs
szükség (a mérőeszközt leolvasáskor nem kell kopogtatni), ezért a hiszterézis- és a súrlódási
hiba fogalmát és meghatározását jelen előírás külön nem részletezi.
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4.8.2

Értelmezési körülmények szerinti csoportosítás
•
alaphiba,
•
járulékos hiba,
hibahatár,
•
•
hitelesítéskor megengedett hiba.

4.8.2.1 Alaphiba
Az abroncsnyomás-mérőn vonatkoztatási körülmények között kijelzett (mért) és a használati
nyomásetalonnal előállított névleges nyomások előjeles különbsége:
ha = xmért – xnév

Megjegyzés: az abroncsnyomás-mérő hitelesítése általában növekvő és csökkenő terhelési
irányban, több mérési pontban történik, tehát a több különbségképzés eredményéből több
(minden mérési ponton irányonként egy-egy) alaphibaérték származik. A maximális alaphiba
a mért alaphibák abszolút értékei közül a legnagyobb értékű.
A nem vonatkoztatási körülmények
bizonytalanságát járulékos hibák növelik.

között

működő

abroncsnyomás-mérő

mérési

4.8.2.2 Járulékos hiba/hibák
A járulékos hibák a műszer által mért értékek és a helyes értékek közti különbségek azon
értékei, amelyeket egy vagy több befolyásoló mennyiségnek a vonatkoztatási-tartományon
kívül eső értéke mellett lehet észlelni. Metrológiai szempontból azok a járulékos hibák
fontosak, melyek egyetlen befolyásoló mennyiség referenciától eltérő értéke miatt
észlelhetők.
Amennyiben a befolyásoló mennyiségek közül akárcsak egy is eltér a vonatkoztatási értéktől
(kívül esik a vonatkoztatási-tartományon), akkor az abroncsnyomás-mérő bizonytalansága
megnő, az észlelhető hibák meghaladják a vonatkoztatási körülmények közt észlelhető
alaphibákat. A járulékos hibákat a befolyásoló mennyiségre utalóan nevezzük meg (pl.
hőmérsékleti járulékos hiba).
A járulékos hibákat jelen Hitelesítési Előírásban a befolyásoló mennyiség megváltozásának
egy megállapodásszerű nagyságára vonatkoztatjuk (pl. a hőmérsékleti járulékos hibát 1 °C
hőmérséklet változásra).
Hitelesítéskor (vonatkoztatási körülmények között) elméletileg nincs járulékos hiba, ez a
hitelesíthetőségnek előfeltétele!
Üzemi körülmények között (általános esetben) egyszerre több befolyásoló mennyiség hatása
is érvényesülhet, ezért az üzemi hiba meghaladhatja a hitelesítéskorit!
Üzemi körülmények között a pontosságellenőrzés csak tájékoztató jellegű lehet, minősítés
alapjául nem szolgálhat!
4.8.2.3 Hibahatár
Olyan, szabványban, szabályzatban előírt, pontossági osztálytól függő pozitív és negatív (±)
határérték, melyet a mérőeszköz alaphibái nem haladhatnak meg.
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4.8.2.4 Megengedett (alap)hiba (≤ hitelesítési hibahatár)
Hitelesítéskor az abroncsnyomás-mérő alaphibái nem lehetnek nagyobbak az előírt
hibahatárnál.
4.8.3

Megadásuk szerinti csoportosítás
A 4.8.1 és 4.8.2 pontban részletezett hibafajták az alábbi alakokban használhatók:

4.8.3.1 Abszolút hiba
Az abszolút hiba a mértékegységgel kifejezett hiba. Értéke lehet pozitív és negatív.

Például: habsz = - 0,08 bar
4.8.3.2 Relatív hiba
A relatív hiba meghatározása:
hrel =

habsz
× 100%
p

ahol p a mért nyomás. (Ez a fajta hibamegadás elsősorban dugattyús nyomásetalonoknál
szokásos).
A relatív hiba egyaránt lehet pozitív és negatív előjelű is!

Például: hrel = 2 %



0,08 bar
 hrel =
× 100% 
4 bar



4.8.3.3 A vonatkoztatott hiba
A vonatkoztatott hiba a mértékegységgel kifejezett hibának és a (változatlan) vonatkoztatási
nyomásnak a hányadosa. Értéke lehet pozitív és negatív.

hvon =

habsz
× 100%
p von

ahol pvon a vonatkoztatási nyomásérték (rendszerint a felső méréshatár). (Ez a fajta
hibamegadás elsősorban a rugóelemes érzékelőjű nyomásetalonoknál szokásos.) A
vonatkoztatott hiba egyaránt lehet pozitív és negatív előjelű is!

Például: hvon = + 1,5 %



+ 0,15 bar
 hvon =
× 100% 
10 bar



4.9

Jelzési tartomány
A mérendő nyomás azon értékeinek összessége (tartománya), melyekre vonatkozóan az
abroncsnyomás-mérő a skálatartományába eső kijelzést ad, függetlenül attól, hogy a kijelzett
értékhez tartozik-e pontossági jellemző.

4.10

Mérési tartomány
A mérendő nyomás azon értékeinek összessége (tartománya), melyekre vonatkozóan Az
abroncsnyomás-mérő hibahatára (mérési bizonytalansága) meg van határozva. A mérési
tartomány Az abroncsnyomás-mérők esetében a jelzési tartománnyal megegyezik.
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4.11

Alsó és felső mérési határ
Mind a mérési, mind a jelzési tartománynak értelmezhetők a szélső értékei (legkisebblegnagyobb): ezek azok a nyomásértékek, amelyeknek a megadásával az illető tartományt
jellemzik. Értelmezhető tehát az alsó és a felső jelzési határ, valamint az alsó és a felső mérési
határ.

4.12

Üzemi helyzet
Az üzemi helyzet az abroncsnyomás-mérőnek az a helyzete, amikor a skála a rajta feltüntetett
jelzésnek megfelelő helyzettől 5°-nál kisebb értékkel tér el. Abroncsnyomás-mérők esetében
az üzemi helyzet megegyezik a vonatkoztatási helyzettel.
Az üzemi helyzet jelzése:

5.

•

vízszintes számlapnál:

•

függőleges számlapnál:

┌┐

┼

SZERKEZETI ELŐÍRÁSOK
A hitelesítendő abroncsnyomás-mérő szerkezeti kialakítása feleljen meg:
•
a hivatkozott EGK direktívában előírt,
a gyártó gyártási dokumentációjában rögzített, és a típusvizsgálati eljárás során
•
ellenőrzött követelményeknek.
A szerkezeti kialakításra vonatkozó követelmények elsősorban a hitelesítési engedély
kiadásának feltételeként végzett típusvizsgálati eljárás során kerülnek ellenőrzésre. A
műszerek hitelesítésekor szintén (különösen a javítás utáni hitelesítéskor) szükség lehet a
szerkezeti kialakításra vonatkozó követelmények teljesülésének eseti ellenőrzésére, ezért a
követelmények közül a legfontosabbakat a következő pontokban összefoglaljuk.

5.1

A szerelt érzékelőre vonatkozó követelmények

5.1.1

Tömítettség
A használatra kész abroncsnyomás-mérőnek (mérőelem, tartály, szelepek, csatlakozó stb.)
tökéletesen tömítettnek kell lennie. A tömítettség követelménye a gumiabroncshoz való
csatlakoztatásra szolgáló hajlékony összekötőcsőre is kiterjed: a tömítettséget e csővel együtt
kell ellenőrizni. Típusvizsgálatnál a mérőérzékelőnek önmagában is tömítettnek kell lennie.

5.1.2

A csatlakozó szilárdsága
Az abroncsnyomás-mérő csatlakozójának anyagminősége és szilárdságtani méretezése
feleljen meg a felhasználó üzemi igénybevételének.

5.1.3

A csatlakozó kialakítása
A csatlakozó kialakítása biztosítson segédeszköz nélküli gyors és biztonságos csatlakoztatást.

5.1.4

A csatlakozó tömítőképessége
A csatlakozó tömítő felületei biztosítsák az abroncsnyomás-mérő tökéletesen tömített
csatlakoztatásának lehetőségét (épség, tisztaság).

5.2

A burkolatra vonatkozó követelmények

5.2.1

A belszerkezet védelme
A burkolat biztosítsa a műszer belszerkezetének por és víz behatolás elleni védelmét.
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5.2.2

A burkolat lezárhatósága („plombálhatóság”)
A burkolat legyen függőhuzalos (fémzáras, „plombás”) vagy pecsétviaszos („piceines”)
hitelesítési bélyegzővel zárható. A felvitt bélyegzésnek olyan minőségűnek kell lennie, hogy
arról a hitelesítés érvényességének időtartama alatt, a hitelesítés időpontja megállapítható
legyen és az esetleges illetéktelen beavatkozás csak a bélyegzés feltörésével legyen
megvalósítható.

6.

MEGJELÖLÉS, FELIRATOK
A hitelesítendő abroncsnyomás-mérő jelölései, feliratozása feleljen meg:
a készülék műszaki leírásában hivatkozott szabványokban előírt,
•
•
a gyártó gyártási dokumentációjában rögzített és a típusvizsgálati eljárás során
ellenőrzött követelményeknek.
A jelölésekre, feliratozásra vonatkozó követelmények elsősorban a hitelesítési engedély
kiadásának feltételeként végzett típusvizsgálati eljárás során kerülnek ellenőrzésre. A
műszerek javítás utáni hitelesítéskor szintén szükség lehet e követelmények teljesülésének
mintavételes („szúrópróba-szerű”) ellenőrzésére, ezért azok közül a legfontosabbakat, jelen
Hitelesítési Előírás következő pontjaiban összefoglaljuk.

6.1

Kötelező jellegű feliratok

6.1.1

Mértékegységek
Hitelesíteni csak olyan abroncsnyomás-mérőt szabad, amin a nyomás bar egységben (is)
szerepel.
Hitelesíthetők olyan abroncsnyomás-mérők is, melyen több nyomásskála is szerepel, ha ezek
legalább egyike bar egységgel készült – ebben az esetben a hitelesítés csak a bar egységű
skálára vonatkozhat.

6.1.2

Az abroncsnyomás-mérő számlapján feltüntetendő adatok
Az abroncsnyomás-mérő számlapján a következőket kell feltüntetni:
•
a mért mennyiség jele:
pe
•
mértékegység jele: bar
•

6.1.3

üzemi helyzet jele, ha az eltér a normális üzemi szerelési helyzettől, (pl.: ┌┐)

Abroncsnyomás-mérő számlapján, vagy adattábláján feltüntetendő adatok
Az abroncsnyomás-mérő számlapján, vagy a burkolatán maradandó módon rögzített
adattáblán, a következő feliratokat, jelöléseket kell feltüntetni:
•
gyártó neve, vagy bejegyzett jele (ún. „logo”-ja)
•
az abroncsnyomás-mérő típusjele, vagy típusszáma
•
az abroncsnyomás-mérő gyártási száma,
•
a magyarországi hitelesítési engedély ún. TH-száma, vagy az uniós hitelesítési engedély
jele, pl:

.
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6.2

Fakultatív jellegű feliratok
A gyártó és a felhasználó között megkötött megállapodásnak megfelelően egyéb, a műszer
használatát nem zavaró jelölések is elhelyezhetők, pl.:
•
pontosság
a hivatkozási előírások rövidített jele (EN, ce, MSZ, DIN stb.)
•
•
por és vízbehatolás elleni védettség jele (pl.: IP 66) stb.

7.

METROLÓGIAI KÖVETELMÉNYEK

7.1

A hitelesítendő abroncsnyomás-mérőre vonatkozó követelmények

7.1.1

Alaphibák határértéke (hitelesítési hibahatár)
A vonatkoztatási körülmények között hitelesített abroncsnyomás-mérő alaphibái nem
lehetnek nagyobbak a 3. táblázatban megadott hitelesítési hibahatárnál. A megengedett
legnagyobb alaphiba, az abroncsnyomás-mérő felső méréshatárától függően, abszolút
értékként van meghatározva.
Felső méréshatár,
bar
≤4
> 4 és ≤ 10
> 10

Megengedett alaphiba,
bar
0,08
0,16
0,25
3. táblázat

7.1.2

A nullaponti hiba határértéke
Nyomásmentes állapotban az abroncsnyomás-mérő mutatójának a skála nulla osztásvonalán
(vagy más, meghatározott és a skála osztásjeleitől határozottan megkülönböztethető jelen)
kell állnia. A nulla hiba nem lehet nagyobb, mint a hitelesítéskor megengedett alaphiba. A
nullapontra való beálláshoz szükséges várakozási idő nem lehet több, mint 5 perc.
Az abroncsnyomás-mérők alsó mérési határa (nullpontja) alatt megengedett mutatóütköző
alkalmazása. A mutatóütközőnek legalább a megengedett alaphiba kétszeresét meghaladó
távolságban kell lennie a nullapont (vagy más, meghatározott pont) alatt.
A számkijelzésű (digitális) abroncsnyomás-mérők esetében nyomásmentes állapotban a
számkijelzőnek nulla nyomásértéket kell kijeleznie, illetve a nulla hiba nem lehet nagyobb,
mint a hitelesítéskor megengedett alaphiba.

7.1.3

Az irányváltási hiba határértéke
A vonatkoztatási körülmények között hitelesített abroncsnyomás-mérő irányváltási hibái nem
lehetnek nagyobbak a hitelesítési hibahatárnál.
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7.2

A használati etalonra vonatkozó követelmények

7.2.1

A használati etalon pontossága
A hitelesítéshez alkalmazandó használati nyomásetalon abszolút hibahatárát az ellenőrzendő
abroncsnyomás-mérő pontosságának függvényében a 4. táblázat tartalmazza.
A hitelesítendő abroncsnyomás- A mutatós használati
mérő
etalon
hibahatára
bar
bar
0,08
0,02
0,16
0,04
0,25
0,06
4.táblázat

7.2.2

A használati etalonok pontosságának értelmezése

7.2.2.1 Mutatós használati etalon
Mutatós használati etalon esetében a pontossági osztálynak (op) megfelelő vonatkoztatott
hibát a felső méréshatárra vonatkoztatjuk, ezért az összehasonlíthatóság érdekében szükség
lehet az etalon abszolút hibahatárának kiszámítására:
habsz =

op
⋅ p max
100%

7.2.2.2 Dugattyús használati etalon
Dugattyús használati etalon (fő méréstartománya) esetében a pontossági osztálynak (op)
megfelelő relatív hibát a mért értékre (beállított nyomásértékre) vonatkoztatjuk.
Ha a felső méréshatáron teljesül a dugattyús etalonra vonatkozó pontossági követelmény,
akkor mindenhol máshol is teljesül.
Az összehasonlíthatóság érdekében szükséges lehet az etalon adott nyomáson érvényes
abszolút hibahatárának kiszámítására:

habsz =

op
⋅ p mért
100%

7.3

Vonatkoztatási (referencia-) körülmények

7.3.1

Hitelesítéskori helyzet
A hitelesítendő abroncsnyomás-mérőnek és a hitelesítéshez használt nyomásetalonnak
vonatkoztatási helyzetükben kell lenniük.
Ha az abroncsnyomás-mérőn nincs különleges szerelési helyzetre utaló jelölés, akkor
vonatkoztatási-helyzetnek a számlap vízszintes síkját kell tekinteni. Az ettől való eltérés
megengedett maximális értéke: 5 °.

7.3.2

Szintkülönbség
Hitelesítéskor a hitelesítendő nyomásmérő mérőérzékelője és a hitelesítő (használati etalon)
nyomásmérő közt a vonatkoztatási szintek különbsége nem lehet nagyobb, mint 1 m.
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7.3.3

A hitelesítést megelőző vonatkoztatási hőmérsékleten-tartás időtartama
A hitelesítendő abroncsnyomás-mérőnek és a hitelesítéshez használt nyomásetalonnak, a
hitelesítés megkezdése előtt legalább hat órán keresztül a 7.3.4. pontban előírt hőmérséklet
tartományban kell lennie.

7.3.4

A hitelesítéskori hőmérséklet
A hitelesítendő abroncsnyomás-mérőnek és a használati etalonnak a hitelesítés alatt azonos
környezeti hőmérsékleten 15 °C és 25 °C között kell lennie.

7.3.5

A levegő tisztasága
A hitelesítés környezetében a környezeti levegő nem tartalmazhat a hitelesítendő
abroncsnyomás-mérő és a nyomásetalon műszaki állapotát veszélyeztető port, vagy vegyileg
agresszív komponenseket.

7.3.6

Huzatmentesség
A hitelesítés környezetében a környezeti levegő nem áramolhat a mérést befolyásoló
mértékben.

7.3.7

A levegő nedvességtartalma
Az abroncsnyomás-mérő hitelesítésekor (beleértve a 7.3.3 pontban megkövetelt
hőmérsékleten-tartás idejét is) a környezeti levegő relatív nedvességtartalma nem lehet 90 %nál több.

7.3.8

A környezet rezgésmentessége
A hitelesítést rezgésmentes környezetben kell végezni. Akkor tekinthető a környezet
rezgésmentesnek, ha az abroncsnyomás-mérő mutatójának rezgés okozta kilengése kisebb,
mint az abroncsnyomás-mérő legkisebb skálaközének 1/10-e.

7.3.9

A hitesítéshez használt közeg
A hitelesítéshez gáz halmazállapotú közeget (levegő vagy nitrogén) kell használni.

7.4

A mérőrendszerre vonatkozó követelmények

7.4.1

A nyomásváltoztatás egyenletességének biztosítása
A nyomás-előállító berendezésnek biztosítania kell a nyomás fokozat-mentes növelésének,
illetve csökkentésének lehetőségét.
A nyomásváltoztatás sebessége ne legyen nagyobb, mint másodpercenként a mérési
terjedelem 3 %-a.

7.4.2

Biztonsági követelmények
A nyomás alatt álló mérőrendszer nem veszélyeztetheti a hitelesítést végző személy
biztonságát és meg kell felelnie az érvényes biztonságtechnikai előírások és munkavédelmi
szabályzatok követelményeinek. (Repedt, törött számlapvédő üveg, repedt csatlakozócső, laza
csőcsatlakozás, sérült csatlakozó vagy deformálódott légakku nem engedhető meg.)
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7.4.3

Több abroncsnyomás-mérő egyidejű hitelesítése
Azonos méréstartományú abroncsnyomás-mérők hitelesíthetők együttesen. A több
abroncsnyomás-mérő felfogására alkalmas sorozatfelfogó berendezésnek olyannak kell
lennie, hogy:
•
a nyomás beállási ideje a rendszer legtávolabbi pontján se legyen 5 s-nél hosszabb, és
•
a csatlakozási pontok helyzete feleljen meg az 7.3.2 pontban megfogalmazott
követelménynek.

7.4.4

A mérőrendszer nyomástartása
A mérőrendszernek nyomástartónak kell lennie.
A nyomástartási feltétel akkor tekinthető teljesítettnek, ha 5 percig felső méréshatáron tartó
terhelésnél, a nyomás csökkenése nem nagyobb, mint az abroncsnyomás-mérő felső
méréshatárának 1 %-a.

7.4.5

A nyomásbeállítás finomsága
A mérőrendszer legyen képes a nyomás folyamatos, lassú, túllendülés nélküli beállítására.

8.

HITELESÍTÉS

8.1

A Hitelesítéshez szükséges eszközök
A hitelesítéshez az alábbi eszközökre van szükség:
•
érvényes használati etalon hitelesítési bizonyítvánnyal rendelkező, a 7.2 fejezetben
előírt követelményeknek megfelelő használati nyomásetalon,
•
0,2 °C felbontású hitelesített levegőhőmérő
•
körlibella
•
nyomásforrás a hitelesítendő abroncsnyomás-mérő felső méréshatárának megfelelő olaj
és pormentes gáznyomás szolgáltatására
•
összekötő cső és nyomáscsatlakozó a hitelesítendő abroncsnyomás-mérő, az etalon és a
nyomásforrás szivárgásmentes csatlakoztatására, illetve lezárására.

8.2

A hitelesíthetőség feltételei

8.2.1

Az abroncsnyomás-mérő első hitelesítése
Az abroncsnyomás-mérő első hitelesítése akkor végezhető el, ha:
•
a műszer rendelkezik az MKEH (OMH) által kiadott hitelesítési engedéllyel vagy EGKtípusjóváhagyási engedéllyel

•
•
•

a TH szám, vagy az
EGK-típusjóváhagyási jel feltüntetésre került,
a hitelesítés helyén a hitelesítést megelőző 6 órán át folyamatosan biztosítottak a 7.3
pontban előírt vonatkoztatási körülmények,
rendelkezésre áll a megfelelő méréstartományú és pontosságú hitelesített használati
nyomásetalon.
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8.2.2

Az abroncsnyomás-mérő időszakos hitelesítése
Az abroncsnyomás-mérő időszakos hitelesítése akkor végezhető el, ha:
•
a műszer korábban már hitelesítve volt,
•
a korábbi hitelesítés során felvitt, lejárt hitelesítési nyomóbélyeg sértetlen,
•
a hitelesítés helyén a hitelesítést megelőző 6 órán át folyamatosan biztosítottak a 7.3
pontban előírt vonatkoztatási körülmények,
•
rendelkezésre áll a megfelelő méréstartományú és pontosságú hitelesített használati
nyomásetalon.

8.2.3

Az abroncsnyomás-mérő javítás utáni hitelesítése
Az abroncsnyomás-mérő javítás utáni hitelesítése akkor végezhető el, ha:
•
a műszer korábban már hitelesítve volt,
•
a javítást a gyártó, vagy olyan megbízható szervezet végezte, amelyik képes az esetleg
kicserélni szükséges alkatrészeket a gyártóéval azonos minőségben pótolni és a műszert
javítás után beszabályozni,
•
a hitelesítés helyén a hitelesítést megelőző 6 órán át folyamatosan biztosítottak a 7.3
pontban előírt vonatkoztatási körülmények,
•
rendelkezésre áll a megfelelő méréstartományú és pontosságú hitelesített használati
nyomásetalon.

8.3

Hitelesítési eljárás
A hitelesítés a következő műveletekből áll:
•
külső vizsgálat (szemrevételezés),
•
működőképesség ellenőrzése,
•
méréstechnikai vizsgálat,
•
mérési jegyzőkönyv készítése, kiértékelése,
•
hitelesítő bélyeg felvitele,
•
hitelesítési bizonyítvány kiállítása.

8.3.1

Külső vizsgálat (szemrevételezés)
Szemrevételezéssel ellenőrizni kell, hogy az abroncsnyomás-mérő megfelel-e a jelen
szabályzat 5. és 6. fejezeteiben megfogalmazott követelményeknek, különös tekintettel az
alábbiakra.

8.3.1.1 Külső állapot
A hitelesítendő abroncsnyomás-mérőnek kifogástalan állapotúnak, látható korróziós és
külsérelmi nyomoktól, szennyeződésektől mentesnek kell lennie.
8.3.1.2 Az érzékelő tisztasága
A hitelesítő berendezés és a nyomásetalon tisztaságának védelme érdekében, – különösen az
időszakos és javítás utáni hitelesítés esetén – ellenőrizni kell az abroncsnyomás-mérő
érzékelőjének szennyezettségét, mielőtt azt a mérőrendszerre rákapcsolják.
8.3.1.3 A csatlakozó épsége
Az abroncsnyomás-mérő menetes csatlakozójának, a tömítő felületeknek és a rögzítésre
szolgáló szerelvénynek kifogástalan mechanikai állapotban kell lenniük.
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8.3.1.4 A számlapvédő hibátlansága
A számlapvédő ablaknak tisztának, karcoktól, elszíneződéstől mentesnek kell lennie, nem
lehetnek rajta olyan sérülések amelyek a kijelzés leolvasását akadályozzák, vagy téves
leolvasáshoz vezethetnek.
8.3.1.5 A hitelesíthetőség ellenőrzése
A normális hitelesítési eljárásban:
•
első hitelesítésnél: ellenőrizni kell a hitelesítési engedély szerinti TH-számnak vagy az
•

8.3.2

EGK-típusjóváhagyási jelnek a meglétét,
időszakos hitelesítésnél: a korábbi hitelesítési bélyegzésnek sértetlennek kell lennie.
Amennyiben a korábbi hitelesítési bélyegzés sérült, vagy hiányzik, akkor az
abroncsnyomás-mérőt a javítás utáni hitelesítés eljárása szerint kell hitelesíteni.

Működőképesség ellenőrzése
A működőképesség ellenőrzését a használati etalon nélkül is el lehet végezni, ezért annak
kímélése érdekében a használati nyomásetalon és a vizsgálandó abroncsnyomás-mérő közti
elválasztó szelepet lehetőleg csak a működőképesség ellenőrzése után nyissuk meg!

8.3.2.1 Az abroncsnyomás-mérő és a használati etalon csatlakoztatása
Az abroncsnyomás-mérőt a hitelesítő berendezéshez úgy kell csatlakoztatni, hogy
•
a csatlakoztatás feleljen meg a biztonsági követelményeknek,
•
a vizsgálatban résztvevő készülékek stabilan álljanak,
•
a járulékos rendszeres hibák mértéke ne haladja meg a megengedett mértéket,
•
a csatlakoztatott műszer az összekötő csővel együtt biztosítsa a nyomástartást.
8.3.2.2 Nyomástartás (tömítettség) ellenőrzése
Az abroncsnyomás-mérő és a mérőrendszer szivárgás-mentességét a hitelesítési eljárás előtt
ellenőrizni kell. Az abroncsnyomás-mérőt üzemi szerelési helyzetben, a hitelesítő
berendezéshez kell csatlakoztatni és a nyomás fokozatos növelésével, Az abroncsnyomásmérőt a felső méréshatárának megfelelő értékű nyomással meg kell terhelni és ellenőrizni kell
a 7.4.4 pont szerinti nyomástartást.
A nyomástartás vizsgálatakor biztosítani kell, hogy a vizsgált abroncsnyomás-mérő ne kapjon
semmiféle nyomásforrásból (tartály, gumiabroncs stb.) utánpótlást.

8.3.2.3 Akadásmentes nyomáskövetés ellenőrzése
Az abroncsnyomás-mérőt méréstartományának teljes terjedelmében 2-3 -szor meg kell járatni.
•
A mutatónak a nyomás folyamatos, lassú növelése, illetve csökkentése során a
számlappal párhuzamos síkban akadásmentesen kell mozognia.
•
Számkijelzésű (digitális) abroncsnyomás-mérők esetében ellenőrizni kell, hogy a
számkijelzés minden helyiértéken hibátlanul üzemeljen (szegmenshiba és tizedespontkimaradás nem lehet).
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8.3.3

Méréstechnikai vizsgálat

8.3.3.1 A nyomásváltoztatás módja
A nyomás bemenőjeleket lassan, folyamatosan kell változtatni és ügyelni kell arra, hogy a
nyomás beállása mindig a mérési sorozat irányának megfelelően, (vagy növekvő, vagy
csökkenő irányban) történjen. Esetleges túllendülés esetén vissza kell térni az előző mérési
ponthoz és a beállítást meg kell ismételni.
8.3.3.2 A mérési sorozatok száma
A hitelesítés során előbb egy növekvő majd egy csökkenő irányú mérési sorozatot kell
végezni.
8.3.3.3 Mérési pontok száma
Az egy mérési sorozat esetében ellenőrzendő mérési pontok száma: n = 5. A mérési pontokat
a méréstartományban egyenletesen elosztva kell kiválasztani úgy, hogy a méréstartomány
alsó és felső határát (vagy ezek közelét) mérési pontnak kell választani.
8.3.3.4 Nyomásértéken-tartás
A nyomásmérőt a növekvő és a csökkenő irányú mérési sorozat között 5 percig a felső
nyomásértéken kell tartani.
8.3.3.5 Nullponti leolvasás
A nullponthoz tartozó kijelzést nyomásmentes állapotban, (légköri nyomáson) 5 perc
elteltével kell leolvasni.
8.3.3.6 A leolvasás módja
A névleges értékű nyomás-bemenőjel előállítása után az abroncsnyomás-mérőről a kijelzett
értéket parallaxismentesen kell leolvasni. A leolvasott értéket a mérési jegyzőkönyvben
azonnal rögzíteni kell (tinta, golyóstoll, rostirón).
8.3.3.7 A leolvasás kerekítési köze
A hitelesítendő abroncsnyomás-mérő kijelzett értékeit a hitelesítési hibahatár 1/5-énél kisebb
leolvasási hibával, a legkisebb skálaköz 1/5-énél nem rosszabb interpolációs becsléssel kell
leolvasni.
8.3.4

Kiértékelés

8.3.4.1 A mérési adatok rögzítése
A hitelesítéskor mért mérési adatokat, növekvő és csökkenő irányú mérési sorozatonként
külön csoportosítva, jegyzőkönyvben kell rögzíteni.
8.3.4.2 A mérési adatok kiértékelése – az alaphiba-értékek meghatározása
A hitelesítendő abroncsnyomás-mérőről leolvasott kijelzett értékeket a 4.8.2.1 pont szerint ki
kell értékelni. A kiszámított alaphibák egyike sem lehet nagyobb a 7.1.1 pontban
meghatározott értéknél.
8.3.4.3 A mérési adatok kiértékelése – az irányváltási hiba-értékek meghatározása
A csökkenő és a növekvő irányú mérési sorozat értékeinek különbségéből a 4.8.1.3 pont
szerint ki kell számítani az irányváltási hibákat. A hitelesítendő abroncsnyomás-mérő
irányváltási hibái nem lehetnek nagyobbak, mint a megengedett alaphiba értéke.
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8.3.5

Bélyegzés
Azokat az abroncsnyomás-mérőket, amelyek megfeleltek a 8. pont szerint elvégzett
vizsgálatok követelményeinek, a hitelesítési engedélyben (típusvizsgálati jegyzőkönyvben
meghatározott módon), törvényes tanúsító és lezáró bélyegzéssel kell ellátni.

8.3.6

Bizonylatolás
A mérések során mérési jegyzőkönyvet kell felvenni és a hitelesítésről hitelesítési
bizonyítványt kell kiállítani, melyek formáját külön szabályzat rögzíti. A mérési jegyzőkönyv
és a hitelesítési bizonyítvány minta-dokumentumai az MKEH számítógépes hálózatában a
minőségügyi rendszer dokumentumai modulban vannak tárolva.

8.4

Eljárás meg-nem-felelt abroncsnyomás-mérők esetében
Azokat az abroncsnyomás-mérőket amelyek a jelen szabályzatban megfogalmazott
követelményeknek nem felelnek meg, használatra alkalmatlannak kell nyilvánítani. A
használatra alkalmatlan abroncsnyomás-mérő korábbi hitelesítési bélyegzéseit eltávolítással,
X-alakú átütéssel vagy egyéb módon érvényteleníteni kell és a mérési jegyzőkönyv alapján, a
megfelelőséget elutasító határozatot kell kiállítani.
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