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1.

AZ ELŐÍRÁS HATÁLYA

Ez az előírás az 1991. évi XLV. törvény és annak végrehajtásáról szóló (többször módosított)
127/1991. (X. 9.) kormányrendelet mellékletében felsorolt, a folyadékok tárolására, mérésére szolgáló
föld feletti álló, henger alakú, merev és úszótetős tartályokra, a föld feletti fekvő, henger alakú
tartályokra, a föld alatti tartályokra és a gömbtartályokra vonatkozik. Az előírásban foglaltak alapján
különböző itt fel nem sorolt tartályok hitelesítése is elvégezhető.
Jelen előírás érvényben lévő nemzetközi ajánlások (OIML R71; ISO 7507) alapján készült.

A későbbiekben előforduló érdemi módosítás(ok) a jelen Hitelesítési Előírás újrakiadását teszi(k)
szükségessé. A változás megtörténtét a Mérésügyi Közleményekben meg kell jelentetni.
2.

MÉRTÉKEGYSÉGEK, JELÖLÉSEK

A tartályok a különböző folyadékok tárolására és mérésére szolgálnak. Jelen előírásban használt
mennyiségek jelét, valamint ezen mennyiségek használható egységeit és az egységek jelét a 1. táblázat
tartalmazza.
1. táblázat

megnevezése

jele

térfogat
(űrtartalom)
hosszúság

V

A mennyiség
SI
egységének
megnevezése
jele
köbméter
m3

L

méter

3.

m

további törvényes
mértékegységeinek
megnevezése
jele
köbdeciméter
dm3
liter
l
deciméter
dm
centiméter
cm
milliméter
mm

ALAPFOGALMAK

3.1
Tartályhitelesítés
A tartályhitelesítés olyan műveletsorozat, ahol a tartály űrtartalmát határozzák meg a töltési magasság
függvényében.
3.2
Folyadékos (volumetrikus) módszer
A módszernél a belső kapacitást közvetlenül állapítjuk meg etalon folyadékmérővel, víz vagy gázolaj
segítségével.
A folyadékos mérést geometriai módszerrel nem vizsgálható, föld alatti és föld feletti, hőszigeteléses
tartályoknál alkalmazzuk.
A folyadékos mérés lehet betöltéses, illetve lefejtéses.
3.3
Geometriai módszer
A tartály és a holtterek geometriai méreteinek felvételével, a mért adatok feldolgozásával készül a
kalibrációs táblázat.
A geometriai mérésnél az alábbi ismert módszereket lehet használni:
kerületméréses eljárás (itt minden övmagasságban kerületet mérünk),
függőzéses eljárás.
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A geometriai módszert csak akkor alkalmazhatjuk, ha a tartályoknak szabályos mértani alakjuk van, és
nem mutatnak deformálódást.
3.4
Kombinált módszer
Abból áll, hogy a geometriai módszer segítségével meghatározzuk a tartályköpenynek megfelelő
térfogatokat, a folyadékos módszerrel a tartályfenéknek megfelelő térfogatokat. Ez a módszer,
ugyanazon feltételekkel, mint a geometriai módszer, olyan tartályokra vonatkozik, melyeknél az alsó
rész alakja nem teszi lehetővé a térfogat kellő pontosságú meghatározását a geometriai eljárással.

3.5
Függőzéses módszer
A tartály különböző részmagasságainak keresztmetszetét úgy határozzák meg, hogy függőző
berendezés segítségével a mérési pontok sorozatát arra a síkra vetítik, amelyben a kerület
meghatározása - mérőszalag segítségével - megtörtént. (referenciasík)
3.6
Szintmérőnyílás
A tartály tetején lévő nyílás, amelyen keresztül szintmérő műveletek végezhetők.
3.7
Öv
Lemezekből álló körgyűrű a tartályon.

3.8
Úszótetős tartály
Olyan tartály, melyben a tető szabadon úszik a folyadék felszínén. A tető el van látva lábakkal, és ezekre
támaszkodik a tartály üres állapotában.
3.9
Átlapolásmérő
Eszköz a tartálykalibrálás során a tartálytest két olyan pontja közötti ív mérésére, melyek között a
mérőszalag közvetlenül nem használható valamilyen közbenyúló akadály, pl. egy kiugró hegesztés
miatt.
4.

MEGHATÁROZÁSOK

4.1
Névleges űrtartalom
A mérőtartály űrtartalma, melyet nem méréssel határoztak meg, és általában a tartály jellemzésére
használnak.
4.2
Töltési magasság
Tartályban lévő folyadék és a tartály fenéksíkja közötti magasság.
4.3
Töltési térfogat
A tartályban lévő, tetszőleges töltési magassághoz tartozó folyadéktérfogat.
4.4
Holttér
Bármely a tartály térfogatát befolyásoló szerelvény.
4.5
A tartály legnagyobb töltési térfogata
A tartályban lévő, a legnagyobb töltési magassághoz tartozó térfogatérték.
4.6
Minimális töltési szintkülönbség
Az a legkisebb töltési magasságkülönbség, melyet az adott tartállyal mérni szabad.
4.7
Alapűrtartalom
Az a legkisebb térfogat, amelyet a tartállyal mérni szabad. Megegyezik a legnagyobb vízszintes
keresztmetszet és a minimális töltési szintkülönbség szorzatával.
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4.8
Felső vonatkoztatási (mérési) pont
A mérőnyíláson világosan meghatározott pont annak a helyzetnek a jelölésére, amely mellett a
folyadékszint- vagy légtérmérés történik.
4.9
Légtér
A tartályban lévő folyadék szintje és a tartály tetején lévő felső vonatkoztatási pont (mérőcső szájsíkja)
közötti távolság.
4.10
Null-légtér
A felső vonatkoztatási pont és a felső szögvas közötti távolság.
A felső vonatkoztatási pont és a dómfedél felső síkja közötti távolság.
4.11
Összlégtér
A tartályfenék és a felső vonatkoztatási pont közötti távolság.

4.12
Űrtartalom táblázat
A h magasság (függetlenváltozó) és a V térfogat (függő változó) közti viszonyt kifejező matematikai
függvény, V = f(h) táblázatos kifejezése.
4.13
Holt tér
Minden belső vagy külső tartályszerelvény, amely befolyásolja a tartály hasznos térfogatát. Ez lehet
pozitív vagy negatív.(pl. fűtő kígyó, búvónyílás)
4.14
Alsó holttér térfogata
Az a folyadéktérfogat , amely a tartályban marad annak Ieürítése után is. Az alsó holttérben mérések
nem történnek.
5.

SZERKEZETI ELŐÍRÁSOK

5.1
Külalak
Tekintettel a kalibrálásukra és a kalibrációs táblázatok összeállítására a tartályok az alábbi szempontok
szerint osztályozhatók:
alak szerint,
talajhoz viszonyított helyzetük szerint,
a folyadékszint meghatározására használt eszközök szerint,
a tárolandó folyadékok fajtái szerint,
a használati körülmények szerint (egyéb befolyásoló mennyiségek).
5.1.1
A tartályok szokásos alakja
Hengeres,
függőleges vagy vízszintes tengelyű (álló vagy fekvő),
gömb vagy gömbszerű,
lapos, kúpos vagy félgömb alakú,
domborított fenékkel, fix vagy úszótetővel ellátott.
5.1.2
A tartályok helyzete a talajhoz viszonyítva
A talajon elhelyezett,
részben föld alatt,
föld alatt - föld felett.
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5.1.3
A folyadékszint meghatározására szolgáló eszközök
Egyetlen jel,
nívócső vagy nézőablak,
mérőpálca vagy mérősúlyos mérőszalag,
automatikus szintmérő.
5.1.4

A mérésre kiható egyéb befolyásoló mennyiségek

5.1.4.1 Nyomás (beleértve a hidrosztatikus nyomást is)
Nyomás tekintetében a tartályok lehetnek:
légköri nyomáson üzemeltetve,
kis nyomáson üzemeltetve,
nagy nyomáson üzemeltetve.
5.1.4.2 Hőmérséklet
Hőmérséklet szempontjából a tartályok lehetnek:
fűtés nélküliek,
fűtöttek és hőszigeteltek,
hűtöttek és hőszigeteltek.
5.2
Anyag
A tartályokat és esetleges védőbevonataikat olyan kellő szilárdságú anyagból kell készíteni, amely
ellenáll a folyadék és az őt körülvevő közeg fizikai, és vegyi behatásainak, és megfelel a munkavédelmi,
biztonságtechnikai környezetvédelmi és egészségügyi előírásoknak. (Teljesítéséért az üzembentartó a
felelős.)
Rendeltetésszerű használat mellett ne szenvedjen térfogatát megváltoztató állandó alakváltozást.

A nem-fém anyagból készült tartályokat a hitelesítés előtt egyedileg és alaposan ellenőrizni kell, hogy
eleget tesznek-e a fenti követelményeknek. Ha szükséges más szakhatóságok engedélyét is be kell
szerezni.
5.3
Felépítés
A mérőtartályok kivitele és felszereltsége olyan legyen, hogy a mérendő közeg szintje vagy térfogata –
töltésnél és ürítésnél egyaránt – az üzemi feltételeknek és a pontossági osztálynak megfelelően
meghatározható legyen.
A merev tetővel készült tartályok alakja tetszőleges lehet, azonban célszerű elsősorban álló- és fekvő
henger alakú tartályokat alkalmazni.
Úszótetős tartályok csak álló henger alakú kivitelben készülhetnek.

A merev tetővel készült tartályok kamrákra is oszthatók, a kamrákra egyenként és értelemszerűen
vonatkoznak a mérőtartályokra fennálló előírások.
A mérőtartályokat úgy kell készíteni, felállítani, szükség esetén lehorgonyozni, hogy azokon töltésnél és
ürítésnél lényeges térfogatváltozások ne következhessenek be. Deformálódás következtében a
referenciapontok elmozdulása mérési hibát okoz.

Ha viszont lehetetlen biztosítani a referenciapontok állandóságát, – ez különösen az 1000 rn3 feletti
tartályokra vonatkozik – a referenciapontokra a töltés, a hőmérséklet és sűrűség függvényében
gyakorolt hatásokat fel kell tüntetni a kalibrációs táblázaton úgy, hogy a korrekciókat alkalmazni
lehessen a térfogat meghatározásakor.
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A tartályok alakja olyan legyen, hogy meggátolja töltéskor levegőpárnák, leeresztés után
folyadékmaradvány kialakulását.
A tartályon ne legyenek deformálódások, dudorok, amelyek gátolják a helyes mérést a geometriai
módszerrel végzett kalibrálásnál.
A tartályhoz csatlakozó hozzá- és elvezető csővezetékeket úgy kell kivitelezni, hogy a tartály által mért
folyadékmennyiség egyértelműen elhatárolható legyen. A mérés során folyadék hozzáadását illetve
elvételét megakadályozza.
A föld alatti tartályokat kizárólag teljesen és véglegesen talajba ágyazott állapotban szabad mérni.
A tartályokat tömörségre, illetve szivárgásra ellenőrizni kell a hitelesítés előtt.

A tartályokat szilárdan beépített belső szerelvényekkel, mint pl. fűtőkígyó, habkarima, létra vagy
keverő, lehet ellátni.
A tartályok külső hőszigetelő burkolatát csak a tartályvizsgálat után szabad felszerelni.

Az úszótetős tartályokat úgy kell kivitelezni, hogy az úszótető minden akadályoztatás nélkül felvehesse
a folyadékszint magasságának megfelelő helyzetet és (a megemelési tartomány kivételével) a folyadék
térfogatának mérése közvetlen legyen.
Az úszótető a legmélyebb helyzetében lábakon álljon, és az alatta levő tér bejárható legyen.
Gondoskodni kell a tető elfordulás elleni biztosításáról.

A tető fenékfelülete úszóhelyzetében a folyadékkal minden ponton érintkezzen és rendelkezzen
csapadékvíz levezetésére szolgáló berendezéssel.
A tetőt el kell látni olyan tömítéssel, amely megakadályozza a csapadékvíznek a tartályba jutását.
Az úszótetőn nyílásoknak kell lenniük a tárolt anyagból történő mintavétel céljára.
5.4

Műszaki követelmények

5.4.1
A töltési szint vagy a térfogat meghatározására szolgáló berendezések
A mérőtartályokat a töltési szint, a térfogat meghatározására az alábbi berendezések egyikével kell
ellátni:
mérőcső és mérőpálca,
mérőcső és mérőszalag,
szintmutatócső (nívó cső) és skálaléc,
a tartályfalba épített szintmutató üveg (ablak) és skála.
A mérőpálcák, valamint a szintmutatócsövek és szintmutató üvegek skáláit hosszúság, illetve
térfogategységekben kell beosztani.
A mérőszalagokat hosszúságegységekben kell beosztani. A legkisebb osztásköz l mm.

A hosszúságegységekben lévő skálaosztás hibája – referencia feltételek mellett – nem lépheti túl a
következő értékeket:
0,5 pontossági osztály esetében ± (0,1 + 0,1 L) mm,
1,0 pontossági osztály esetében ± (0,3 + 0,2 L) mm,
ahol L m-ben értendő.

A térfogategységekben történő skálabeosztásnál úgy kell megválasztani a legkisebb osztásértéket, hogy
a neki megfelelő osztásvonal távolság 10 és 20 mm között legyen.
Hosszúságegységekben osztott mérőszalagokat és mérőpálcákat több tartályhoz is lehet használni.
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A mérőberendezések olyanok legyenek, hogy a töltési magasságot vagy a térfogatot közvetlenül mérjék
a folyadék szintje és egy, a folyadék szint alatt elhelyezkedő referenciasík között (koppantó asztal,
tartályfenék), vagy közvetve határozzák meg a folyadék szintje és egy a folyadék szintje felett
elhelyezkedő referenciasík között (mérési pont). Ez utóbbi a légtérméréses eljárás.

A mérőcső és a mérőpálca kivitele olyan legyen, hogy a mérőpálca egy referenciasíkra a talpával
felütközik (álló mérőpálca), vagy pedig a mérőpálca egy bevezetőcsonkra helyezett feltétben megfogva
függ (függőpálca).
A mérés során meg kell bizonyosodni arról, hogy a mérőpálca helyzete függőleges. Megengedhető
eltérés 5°.

A mérőcsövet a tartállyal szilárdan össze kell építeni. Teljes hosszukban furatokkal kell ellátni őket,
hogy a folyadék akadálytalanul közlekedhessen benne. Fenekelt mérőcső esetén a legalsó furat a
mérőcső fenekén legyen. A mérőcsövet a tartállyal jól látható módon össze kell számozni.
A mérőcső belső átmérőjét úgy kell megválasztani, hogy a mérés eredményét még a gyorsan beengedett
mérőpálca se hamisítsa meg. (Minimális átmérő 1,5 coll.)

A mérőpálcák deformáció- és kopásállóak legyenek. Szükség estén több tagból is állhatnak, de a tagok
elválaszthatatlanul és eltolódásmentesen legyenek a mérés időtartamára rögzíthetőek. (Csuklós
mérőpálca.)

Mérőnyílás és mérőszalag alkalmazása 2 m feletti töltésmagasságoknál célszerű. A mérőszalagot –
szükség esetén – áramlási behatásoktól védő berendezés segítségével (mérőcső) kell függőleges
helyzetben tartani.
A szintmutató csövek és szintmutató üvegek egy vagy több egymást átfedő illetve egymáshoz
csatlakozó részből állhatnak. A skálák szilárdan a mérőtartályhoz legyenek rögzítve, a szintmérőcsövek
a tartály felé elzárhatóak legyenek.

Szabadtéri tartályoknál a szintmérőcsövet a napsugárzás hatásától védetten kell elhelyezni. (pl. északi
oldalra telepíteni)
A mérőtartályokat fel lehet szerelni automatikus szintmérő berendezésekkel.
berendezéseknek OMH által jóváhagyott típusoknak kell lenniük (típusvizsgált).

Ezeknek a

A hibahatár a mérendő szintmagasság ± 0,03 %-a. Abszolút értékben azonban a hiba nem kell, hogy
kisebb legyen, mint ± 1 mm.
5.4.2
Hőmérséklet mérésére szolgáló berendezések
A mérőtartályokat a tárolt anyag hőmérsékletének mérésére szolgáló mérőberendezésekkel kell ellátni,
ha
a tartályban tárolt anyag fűtött vagy hűtött,
a meghatározott vonatkoztatási hőmérséklettől való eltérések, illetve hőmérsékletingadozások a
mérési eredményt befolyásolják.
Hőmérsékletmérésre csak hitelesített mérőeszköz használható.
6.

MEGJELÖLÉS, FELIRATOK

6.1
Kötelező jellegű feliratok
A tartályon a következő adatokat kell jól láthatóan, olvashatóan és letörölhetetlenül feltüntetni:
a tartály sorszámát.
Az adatbázisban lévő elektronikus változat az érvényes!

A nyomtatott forma kizárólag tájékoztató anyag!
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6.2
Fakultatív jellegű feliratok
A tartályokat mérésügyi adattáblával is el lehet látni. Az adattáblán az alábbi adatokat kell feltüntetni:
a tartály gyári számát,
a tartály összűrtartalmát,
a hitelesítés évszámát.
7.

METROLÓGIAI KÖVETELMÉNYEK

7.1
Hitelesítési hibahatárok, osztályba sorolás
A mérőtartályok a 0,5; 1,0; 2,5 pontossági osztályba sorolhatók be, osztálypontosságuk meghatározza a
térfogatmérés megengedhető relatív hibáját.

A 0,5; 1,0; 2,5 pontossági osztály azt jelenti, hogy a tartályokkal történő térfogat meghatározásnak a
relatív hibája nem lehet nagyobb, mint ± 0,5% , ± 1,0% illetve ±2,5%,
az alapűrtartalomnál nagyobb térfogatok esetén a mért térfogatra vonatkoztatva,
az alapűrtartalomnál kisebb térfogatok esetén az alapűrtartalomra vonatkoztatva.
A 0.5 pontossági osztályba sorolás akkor lehetséges, ha
a tartály felszereltsége biztosítja azt, hogy a szintmagasság vagy a légtér meghatározás
bizonytalansága kisebb, mint ± 0.5 mm,
a kalibrációs táblázat készítésekor figyelembe veszik a hőfokkorrekciót, a hidrosztatikus nyomásból
adódó térfogatváltozást és az egyéb módosító tényezőket.

Nem sorolható 0,5 pontossági osztályba a fekvőhengeres és a gömbtartály.

7.2
Alapűrtartalom
Az alapűrtartalmat a tartály legnagyobb vízszintes metszetének és a 2. táblázatban foglalt
magasságoknak a szorzata adja meg.
2. táblázat
Pontossági osztály
0,5
1,0
2,5

8.

Minimális töltési szintkülönbségek (mm)
Fekvő, henger alakú és
Álló, henger alakú
gömbtartályok
tartályok
1000
400
300
150
100

Úszótetős tartályok
2000
1500
500

HITELESÍTÉS

8.1
Általános előírások
Mérőtartályok hitelesítése során a térfogat meghatározására szolgáló hitelesítési módszer megengedett
hibája akkora kell legyen, hogy a tartályok használatánál a mért térfogatnak a pontossági osztálytól
függő megengedett hibája emiatt ne növekedjék. A hitelesítési módszereket és relatív hibájukat a
pontossági osztály függvényében a 3. táblázat mutatja.

Az adatbázisban lévő elektronikus változat az érvényes!
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3. táblázat
Mérőtartály
Hitelesítési módszer
osztálypontossága
Folyadékos módszer
alapmérő edényekkel
0,5
Geometriai módszer
Folyadékos módszer
alapmérő edényekkel
1,0

2,5

Folyadékos módszer
folyadékmérővel
Geometriai módszer
Folyadékos módszer
Geometriai módszer

Hitelesítési módszer Megjegyzés
megengedett hibája %
0,25
Ha a hőmérséklet különbség több,
mint ± 5 °C, korrekciót kell
alkalmazni
0,25
0,5
Ha a hőmérséklet különbség több,
mint ± 7 °C, korrekciót kell
alkalmazni
0,5
Ha a térfogatáram ingadozása
több, mint ± 7 %, a mérő
korrekcióját módosítani kell
0,5
1,0
1,0
-

8.2
A hitelesítés módszere
A tartályok hitelesítése a következő módszerek valamelyikével végezhető:
volumetrikus (folyadékos),
geometriai,
a kettő kombinációja.
A módszer vagy eljárás választását megszabja a tartály
névleges kapacitása (méretei),
alakja,
elhelyezése,
rendeltetése,
gazdaságossági szempontok,
használati körülményei,
pontossági osztálya.
Fekvő henger alakú és gömb alakú tartályoknál elsősorban folyadékos, másodsorban geometriai
módszert kell alkalmazni.
Álló henger alakú tartályoknál ajánlott módszereket a 4. táblázat tartalmazza.
A folyadékos módszer esetében a mérőfolyadék víz vagy gázolaj lehet.
A folyékony élelmiszer tárolására szolgáló tartályokat vízzel kell mérni, az ásványolaj-származékok
tárolására szolgáló új és tiszta tartályokat lehet vízzel mérni, az időszakos hitelesítéskor azonban csak
gázolajjal.
A mérőtartályok hitelesítési módszereinek leírását a HE 31/2, HE 31/3, HE 31/4 és HE 31/5 számú
Hitelesítési Előírások tartalmazzák.

Az adatbázisban lévő elektronikus változat az érvényes!
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4. táblázat
Tartály
térfogata

Tartály elhelyezése

100 m3-ig
Föld feletti

100 m3 felett

Föld feletti

Föld alatti
Hőszigetelt
Sok külső
Hőszigetelés szerelvény
nélküli
Kevés külső
szerelvény
Föld alatti
Hőszigetelt
Hőszigetelés nélküli

Módszer
1
Folyadékos
Folyadékos
Folyadékos

2
-

Folyadékos

Geometriai

Folyadékos
Folyadékos
Geometriai

Folyadékos

8.3
A hitelesítés előfeltételei
A hitelesítési kérelem beérkezése után az alábbi műveleteket kell elvégezni:
rajzdokumentáció ellenőrzése (új álló tartályok esetében),
helyszíni szemle.
A rajzdokumentáció ellenőrzése részben pótolja a típusvizsgálatot. A rajzokból derüljön ki a tartály
általános elrendezése, a szerelvények helyzete, a holtterek mérete és helyzete, a szintmérő eszköz fajtája
és helyzete, az úszótető adatai és a tartályon való biztonságos munkavégzés feltételei.(pl. körkorlát,
lépcső)
A helyszíni szemle alkalmával
a vizsgálatra kerülő tartályokat és azok követlen környékét be kell járni, ellenőrizni kell a
rajzdokumentáció szerinti kivitelt,
ellenőrizni kell a vizsgálandó tartály tisztaságát,
ellenőrizni kell a tartály sértetlenségét, épségét (nem lehet horpadás, dudor rajta),
meg kell határoznia tartályhitelesítésnél alkalmazásra kerülő mérési módszert, meg kell vizsgálni a
megrendelőnél rendelkezésre álló segédeszközök ( csapok, tömlők, csatlakozók, szivattyúk) méretét
és állapotát,
meg kell határozni a megrendelő részéről a hitelesítés zavartalan elvégzéséhez szükséges
feltételeket, és jegyzőkönyvben rögzíteni kell.

Fokozott ellenőrzést kell végezni az időszakos tartályhitelesítés során, különös tekintettel az
állóhengeres tartályokra, mivel többségüket üzemközben kell vizsgálni.
A konstrukció és küllemi vizsgálatok során meg kell állapítani, nem történtek-e módosítások a
rajzokhoz képest, amelyek a tartály térfogatát módosítják.
Ha az eltérés várhatóan nagy lesz, úgy azt írásban kell rögzíteni, illetve az eredeti rajzdokumentáción át
kell vezetni.
Az eltérés nem lehet nagyobb a tartály osztálypontosságának megfelelő hibánál.
A tartályokat jól kitisztított állapotban kell hitelesítésre bemutatni. Legyenek gáztalanítva és úgy
előkészítve, hogy ne jelentsenek veszélyt a mérést végzőkre.

Az adatbázisban lévő elektronikus változat az érvényes!
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8.4
Hitelesítő műveletek
A hitelesítő műveletek az alábbiak:
helyszíni mérések,
az eredmények kiértékelése,
kalibrációs táblázat készítése (V/h függvény meghatározása).
A mérések végzésekor be kell tartania munkavédelmi előírásokat, valamint a felelős hatóságok által
támasztott tűz- és robbanásveszélyt illető követelményeket.
A térfogati értékeket a kalibrációs táblázatban literben kell megadni. A táblázat kezdő értékének
tartalmaznia kell a holttér adatait is.

Állóhengeres tartályok esetén számolni kell a hidrosztatikus nyomásból eredő térfogatváltozást (ha
van). Számolni kell a táblázatban az úszótetős tartályok esetében a tető által kiszorított térfogatot.
8.5
Bizonylatolás
Mérési jegyzőkönyvet és bizonyítványt, a helyszíni szemléről jegyzőkönyvet kell kiállítani, melyek
formáját külön szabályzat rögzíti.
A hitelesítési bizonyítvány tartalmazza:
a tartály műszaki adatait,
a H vonatkoztatási magasságot,
a függőleges mérőtengely helyét (vonatkoztatási pont),
a névleges kapacitást,
a legkisebb mérhető térfogatot,
a kalibrációs táblázatot, L/h növekményekre,
a mm-re eső literértéket,
a referencia hőmérsékletet,
a referencia sűrűséget,
a kalibrációs táblázatban megadott értékek meghatározásának maximálisan megengedhető hibáját,
a kalibrálásra vonatkozó adatokat,
a bizonyítvány érvényességi idejét,
a bizonyos paraméterekben bekövetkező változások miatti korrekciókat, mint pl. az úszótető
térfogatkiszorítása, nyomás, sűrűség,
a bizonyítvány kiadásának keltét.
9.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A tartályhitelesítés érvényessége az 1991. évi XLV. törvény végrehajtásáról szóló, többször módosított
127/1991.(X. 9.) Korm. rendelet melléklete szerint:
első hitelesítéskor 5 év,
időszakos hitelesítéskor 15 év.

Az adatbázisban lévő elektronikus változat az érvényes!
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