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Az előírás hatálya

1. AZ ELŐÍRÁS HATÁLYA
Ez az előírás az 1991. évi XLV. törvény és annak végrehajtására kiadott, többször módosított 127/1991. (X. 9.) kormányrendelet mellékletében felsorolt, a folyadékok tárolására, mérésére szolgáló
• föld alatti fekvőhengeres,
• föld feletti hőszigetelt (fekvő, és álló),
• föld feletti fekvőhengeres hőszigetelés nélküli, de a vízszintestől 0,50 -nál nagyobb eltérést mutató vízszintes tengelyű, valamint
• gömbtartályokra
vonatkozik.
Jelen előírás az OIML R71 számú nemzetközi ajánlás alapján készült.
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2. MÉRTÉKEGYSÉGEK

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

m e n n yi s é g
további törvényes

SI egységének
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megnevezése
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Alapfogalmak

3. ALAPFOGALMAK

3.1
Tartályhitelesítés
A tartályhitelesítés olyan műveletsorozat, amellyel a tartály űrtartalmát határozzák meg
és az űrtartalom-töltési magasság kapcsolatot táblázatos formában adják meg.
3.2
Folyadékos módszer
A tartály űrtartalmának meghatározása folyadékkal való feltöltés (esetleg lefejtés) alkalmazásával történik.
A mérésnél használható folyadék víz lehet.
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Meghatározások

4. MEGHATÁROZÁSOK
4.1
Névleges űrtartalom
A mérőtartály űrtartalma, melyet nem méréssel határoztak meg és általában a tartály
jellemzésére használnak.
4.2
Töltési magasság (L)*
Tartályban Iévő folyadékszint és a tartály fenéksíkja közötti magasság.
4.3
Töltési térfogat (V1)*
A tartályban Iévő, tetszőleges töltési magassághoz tartozó folyadéktérfogat.
4.4
Töltési adag
Az a mérőfolyadék mennyiség, amit a mérés során egyszerre a tartályba kell tölteni.
4.5
A tartály alsó holttere (VH)*
Az a tér a tartály alsó síkja fölött, ahol mérések nem történnek.
4.6
A tartály felső holttere
A tartály legnagyobb töltési magassága és a dómfedél közötti tér. Ebben mérések nem
történnek.
4.7
A tartály legnagyobb töltési térfogata (VM)*
A tartályban lévő, a legnagyobb töltési magassághoz tartozó térfogatérték.
4.8
Minimális töltési szintkülönbség
Az a legkisebb töltési magasságkülönbség, melyet az adott tartállyal mérni szabad.
Fekvőhengeres tartálynál ez az érték 40 cm.
4.9
Alaptérfogat (VA)*
Az a legkisebb térfogat, amelyet a tartállyal mérni szabad. Megegyezik a legnagyobb
vízszintes keresztmetszet és a minimális töltési szintkülönbség szorzatával.
4.10
Felső vonatkoztatási (mérési) pont
A dómon vagy dómszerelvényen kijelölt pont "0", amelyen átmenő függőleges tengelyen a mért magasságok meghatározhatók.
4.11
Légtérmagasság (h)*
A tartályban lévő folyadék szintje és a tartály tetején lévő felső vonatkoztatási pont (mérőcső szájsíkja) közötti távolság.
4.12
Null-légtér magasság (k)*
A dómfedél síkja és a felső vonatkoztatási pont közötti távolság.
4.13
Összlégtér magasság
A mérőcsőben mérhető legnagyobb magasság a felső vonatkoztatási ponttól.
4.14
Relatív hiba
Az abszolút hiba és a kiszámításakor felhasznált helyes érték hányadosa.
4.15
6

Űrtartalomtáblázat
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A hitelesítés eredményeként, a hitelesítési bizonyítvány mellékletében kiadott táblázat,
amely megmutatja, hogy egy mért légtér értékhez milyen tárolt térfogatmennyiség tartozik.
Megjegyzések:
• A h légtérmagasság (független változó) és a V térfogat (függő változó) közti viszonyt
kifejező V = f (h) matematikai függvény táblázatos kifejezése.
4.16
Koppantó asztal
Mérőcső nélküli tartályokban a tartályfenék felett elhelyezkedő vízszintes, fixen behegesztett vaslemez, amelynek célja a tartályfenék védelme. Ez a sík egyben a szintmérő
nulla pontja is.

1. ábra
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Szerkezeti előírások

5. SZERKEZETI ELŐÍRÁSOK

5.1
Anyag
A tartályokat és esetleges védőbevonataikat olyan kellő szilárdságú anyagból kell készíteni, amely megfelelően ellenáll a folyadék és az őt körülvevő közeg fizikai, vegyi
behatásainak, és megfelel a munkavédelmi, biztonságtechnikai, egészségügyi előírásoknak. (Teljesítéséért az üzembentartó a felelős.)
5.2

Felépítés

5.2.1
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.
5.2.2
A mérőcsövet a tartályhoz rögzíteni kell. Teljes hosszában furatokkal kell ellátni, hogy a
folyadék akadálytalanul közlekedhessen. Fenekelt mérőcső esetén a feneket is el kell
látni furattal.
5.2.3
A mérőcső belső átmérőjét úgy kell megválasztani (min. 11/2"), hogy a mérés eredményét még a gyorsan beengedett mérőpálca se hamisítsa meg.
5.2.4
A mérőtartályok kamrákra is oszthatók, a kamrákat külön-külön tartályként kell hitelesíteni.
5.2.5
A mérőtartályokhoz csatlakozó, hozzá- és elvezető csővezetéket úgy kell kivitelezni,
hogy a mérőtartály által mért folyadékmennyiség leválasztható egyértelműen meghatározható legyen.
Figyelem: mérés közben hozzá- vagy elfolyás nem következhet be!
5.2.6
A mérőtartályokat szilárdan beépített belső szerelvényekkel is el lehet látni (pl. fűtőcső).
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Megjelölés

6. MEGJELÖLÉS
6.1
Kötelező jellegű feliratok
A tartályon a következő adatokat kell jól láthatóan, olvashatóan és letörölhetetlenül feltüntetni:
• a tartály telepi sorszámát.
• valamint a mérőcsőbe a tartály sorszámát be kell ütni
6.2
Fakultatív jellegű feliratok
A tartályokat mérésügyi adattáblával is el lehet látni. Az adattáblán az alábbi adatokat
lehet feltüntetni:
• a tartály gyári számát,
• a tartály névleges űrtartalmát,
• a hitelesítés évszámát.

9

HE 31/2 Tartályok Folyadékos tartályhitelesítés
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7. METROLÓGIAI KÖVETELMÉNYEK
7.1
Pontossági osztály
A tartályhitelesítés metrológiai követelményeit részletesen a „Tartályok általános előírásai” című, HE 31/1-2000 hitelesítési előírás 7.1, 7.2, 8.1, 8.2.2 pontjai tartalmazzák.
Ezen eljárás hatálya alá eső tartályok pontossági osztálya 1. A továbbiakban ismertetett hitelesítési módszer megengedett hibája (mérési bizonytalansága) kisebb mint 0,3
%.
Az 1,0 pontossági osztály azt jelenti, hogy a tartályokkal történő térfogatmeg-határozás
relatív hibája nem lehet nagyobb, mint ± 1,0 %
·
az alapűrtartalomnál nagyobb térfogatok esetén a mért térfogatra vonatkoztatva,
·
az alapűrtartalomnál kisebb térfogatok esetén az alapűrtartalomra vonatkoztatva.
7.2
Alapűrtartalom
Az alapűrtartalmat a tartály legnagyobb vízszintes metszetének és az alábbiakban
megadott minimális töltési szintkülönbségeknek a szorzata adja meg.
Fekvő, henger alakú tartályok és gömbtartályok esetében
Álló, henger alakú tartályok esetében
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8. HITELESÍTÉS

8.1
A hitelesítés körülményei
A hitelesítést az alábbi környezeti feltételek teljesülése esetén lehet elvégezni:
o
• környezeti hőmérséklet a mérés során ne legyen alacsonyabb, mint + 5 C, és
több mint + 40 oC, ezért a tartálymérést március 31 és október 31 között lehet
végezni. A fenti szabálytól kedvező időjárás esetén el lehet térni.
8.2
Helyszíni szemle
A kérelem beérkezése után helyszíni szemlét kell tartani a hitelesítési eljárás körülményeinek tisztázása érdekében.
A helyszíni szemle alkalmával
• a vizsgálatra kerülő tartályokat és azok közvetlen környékét be kell járni,
• a HE 31/2-2003 hitelesítési előírás 5. és 6. fejezetében foglalt előírások teljesülését ellenőrizni kell,
• meg kell határozni a tartályhitelesítésnél alkalmazásra kerülő mérési módszert,
• meg kell vizsgálni a megrendelőnél rendelkezésre álló segédberendezések
(csapok, tömlők, csatlakozók, szivattyúk) méretét és állapotát,
• meg kell határozni a megrendelő részéről a hitelesítés zavartalan elvégzéséhez
szükséges feltételeket és jegyzőkönyvben rögzíteni kell.
8.3
Munkavédelmi követelmények
A tartályhitelesítési, hordójelzési, a továbbiakban „tartályhitelesítői” tevékenységek során – a szakmai feltételeken túl – az OMH Munkavédelmi szabályzatának (jelenleg a
104/2001. számú Elnöki utasítás) vonatkozó pontjai szerint kell az adott technológiai
folyamathoz és az adott körülményekhez igazodóan a tevékenységet végezni annak
érdekében, hogy a minimális, illetve kezelhető szintű kockázatok mellett végzett tevékenységből balesetek ne származhassanak, illetve a megbetegedések elkerülhetők
legyenek.
A tartályhitelesítői tevékenységet a foglalkozás-egészségügyi orvosi ellenőrzéseken
előzetesen, illetve rendszeres időközönként időszakosan, megfelelő eredménnyel rendelkező köztisztviselő végezheti (33/1998. (VI. 24.) NM rend).
A helyszíni tartályhitelesítői tevékenység elvállalásával egy időben, a megrendelő féllel
egyeztetve biztosíttatni, illetve dokumentáltan rögzíttetni kell az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos munkavégzés feltételeit, valamint körülményeit.
A hitelesítést kérőnek (megbízónak) kell biztosítania a telephelyén (a hitelesítés helyszínén) a biztonságos munkavégzés tárgyi és szervezési feltételeit (MvSz. 8. Melléklet,
3. Tartálymérés; (különös tekintettel a 3.7., 3.10., 3.14., 3.15. pontokra,) a 4. Térfogat
hitelesítés (különös tekintettel a 4.7. pontjára,) a 7. fejezet 7.4. és 7.6-os pontjára, valamint a 8. fejezetben bemutatott beszállási engedély-mintára és annak utolsó mondatára).
A ki nem zárható kockázatok esetén a helyszínen szükséges kiegészítő védőeszközöket (MvSz. 8. Melléklet, 3.10.) a hitelesítést kérőnek (megbízónak) kell biztosítania
(65/1999. EüM rend. 4. §). A telephelyén a hitelesítést kérőnek (megbízónak) kell bizto11
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sítania a helyismerettel rendelkező szakmai, biztonságtechnikai, szükség esetén a
mentést és elsősegélyt biztosító felügyeletet (1993. évi XCIII. törv. 44. §, 46. §).
Tűz és robbanásveszély, valamint egészséget veszélyeztető hatású anyagok jelenléte
esetén alapvető feltétel: tartályhitelesítés, üzemanyagmérők hitelesítése nem végezhető, amíg a vizsgált tartályon, vagy a biztonsági határon belüli környezetében lévő,
biztonsággal elválasztott egyéb tartályokon tisztítási, karbantartási, szerelési munkákat
végeznek (Pl. közös szellőztető rendszer nem lehet, vagy azt le kell választani, zárni:
beszállási engedély).
Ha a munkabiztonsági feltételeket nem biztosítják (a helyszínen) kielégítő módon, akkor
a munkavégzést - a hiányosságok pótlásáig - nem szabad megkezdeni, illetve fel kell
függeszteni.
A telephelyén a hitelesítést kérőnek (megbízónak) kell biztosítania a helyismerettel
rendelkező szakmai, biztonságtechnikai, szükség esetén a mentést és elsősegélyt biztosító felügyeletet (1993. évi XCIII. törv. 44. §, 46. §).
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Az OMH területén kívül az OMH tartályhitelesítői a munkavégzésük idején az OMH
Munkavédelmi szabályzatának jelen és vonatkozó (Pl. 8. Sz. Melléklet; 3. Tartálymérés,
4. Térfogat-hitelesítés, 7. Helyszíni hitelesítések veszélyforrásai, védelmi módok, 8. fejezet Beszállási engedély-minta, illetve 6.2. és 6.3. pontok) előírásain túlmenően kötelesek annak a gazdasági szervezetnek, intézménynek, vállalatnak a munkavédelmi
előírásait is betartani, ahol a tevékenységet végezik. Kérésre a helyi balesetelhárításimunkavédelmi oktatásban is kötelesek részt venni. A tartályhitelesítői tevékenység
megkezdése előtt személyesen, vagy a rendelkezésre álló módszerekkel ellenőrizni kell
-

az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos munkavégzés feltételeinek a tevékenység elvállalásával egy időben, a megrendelő féllel egyeztetett, dokumentáltan rögzített, és a tevékenységhez általa biztosított feltételeit, körülményeit: (pl.
beszállási engedély ellenőrzése, ellenőrző vizsgálat eredményének megkérése,
stb.);
- a munkahelyek, a gépek, a berendezések és a kéziszerszámok egészséget nem
veszélyeztető és biztonságos állapotát;
- a biztonsági berendezések működőképességét;
- az előírt védőeszközök használhatóságát, védőképességét, használatát;
- az elsősegélynyújtó (szükség esetén mentő) eszközök rendelkezésre állását.
8.4

Hitelesítési eljárás

8.4.1

Folyadékos hitelesítési eljárás átfolyásmérővel, betöltéssel

8.4.1.1 Hitelesítés során alkalmazott mérőeszközök
• átfolyásmérő, melynek mérési bizonytalansága ne legyen nagyobb ± 0,3 %-nál,
• használati etalonként vizsgált mérősúlyos mérőszalag ütközővel, melynek osztásköze 1 mm,
o
• kalibrált laboratóriumi hőmérő, melynek méréstartománya (0 ÷ +50 C), osztáso
köze legalább 1 C,
• stopperóra,
• tolómérő, melynek mérőképessége legalább 150 mm,
• vízmérték.
8.4.1.2 Hitelesítés során alkalmazott segédeszközök
• vízvezeték és tömlők vagy
• szivattyú és folyadéktároló, mely a tartály névleges űrtartalmánál legalább 10%
-kal nagyobb; szükség esetén tartálykocsi,
• táblakréta,
• az átfolyásmérők használatához előírt eszközök,
• helyszíni vizsgálati jegyzőkönyv,
• kiértékeléshez számítógép és program.
• számológép
8.4.1.3 A mérés előkészítése
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8.4.1.3.1
Ellenőrizni kell:
• a helyszíni szemle jegyzőkönyvében előírtak teljesülését,
• a tartály tisztaságát,
• a tartályba torkolló csővezetékek szerelvényeinek zárt állapotát.
8.4.1.3.2
• meg kell határozni (ki kell jelölni) a felső vonatkoztatási pontot.
• fel kell vázolni a mérési jegyzőkönyvbe a tartályhoz viszonyított helyzetét.
• le kell mérni a felső vonatkoztatási pont magasságát "null-légtér (k)", a környezeti hőmérsékletet és azokat a mérési jegyzőkönyvbe be kell írni.
8.4.1.3.3
A tartály névleges űrtartalmának figyelembevételével a 2. táblázat alapján ki kell számítani, hogy milyen töltési adagokkal lehet dolgozni, melyikből hányat kell alkalmazni,
ezek literértékét be kell írni a mérési jegyzőkönyvbe.
8.4.1.3.4
A 2. táblázat alapján való töltési adag meghatározást a fekvő és gömbtartályoknál kell
alkalmazni.
8.4.1.3.5
Álló tartályok hitelesítésekor a töltési adagokat az alábbiak szerint határozzuk meg:
• belső szerelvény nélküli tartálynál a névleges űrtartalom 5% -a az adag, tekintet
nélkül a töltési tartományra,
• sok belső szerelvénnyel ellátott tartálynál a névleges űrtartalom 2% -a az adag,
tekintet nélkül a töltési tartományra.
2. táblázat
Vízszintes tengelyű, kör- vagy ellipszis keresztmetszetű és gömbtartályoknál
Töltési tartomány
Adag
mennyisége
száma
A névleges űrtartalom %-a
%
db
0,5
2
0
÷
1
1
4
1
÷
5
2
10
5
÷ 25
5
10
25
÷ 75
2
10
75
÷ 95
1
4
95
÷ 99
0,5
2
99
÷ 100
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8.4.1.3.6
Az átfolyásmérőt és tartozékait a vonatkozó előírás szerint össze kell állítani mérőkörré.
8.4.1.3.7
Meg kell határozni a hitelesítés során alkalmazott térfogatáramot és azt a mérési jegyzőkönyvben rögzíteni kell a hozzátartozó korrekcióval együtt.
8.4.1.3.8
Ki kell számítani a korrekcióval módosított töltési adagokat.
Példa: egy 100 m3-es tartályt a 2. táblázat szerinti adagokkal kell megmérni. Az
5% -os adag 5000 liter, a méréshez használt átfolyásmérő korrekciója
K = -0,65 %. Ahhoz, hogy a tartályba 5000 liter folyadék kerüljön, a korrekcióval
módosítani kell az adagot:
M=

100 + (−0,65)
= 0,9935
100

A módosított adag =

ahol M a módosító tényező.

5000 5000
= 5032,7 l
=
M
0,9935

Tehát ahhoz, hogy 5000 liter legyen a tartályban, az átfolyásmérőn 5032,7 litert
kell leolvasni.
8.4.1.4 A mérés menete
8.4.1.4.1
Az üres tartályon le kell mérni és a jegyzőkönyvbe fel kell jegyezni a mérési ponttól a
tartály (mérőcső) aljáig terjedő távolságot: összlégtér-magasság.
Az üres tartályba be kell tölteni az első, a HE 8.4.1.3.8 pontja alapján számított töltési
adagot. Az adag betöltése után 1-2 percet várni kell a folyadékszint csillapodására.
Ezután le kell mérni a légtérmagasságot és be kell írni a jegyzőkönyv megfelelő oszlopába a megfelelő mértékegységben. Minden folyadékszinten két mérést kell végezni. A
két mérés között az eltérés nem lehet több, mint 1 mm. Ha az eltérés nagyobb, a mérést meg kell ismételni.
Figyelem: a szintméréseket csak megnyugodott folyadékszintek esetében szabad végezni!
8.4.1.4.2
A légtérmagasság mérésénél a mérőszalagot a mérőnyíláson keresztül úgy kell beleengedni a tartályba, hogy az előre beállított ütköző a referenciapontra feküdjön és a
szalagra szerelt mérősúly osztásának valamelyik értéke a folyadékszint magasságába
essen. Ezután fel kell jegyezni az ütközőnél beállított osztásjel centiméter értékét, majd
kihúzva a szalagot a mérőnyílásból, le kell olvasni, hogy meddig nedvesítette meg a
folyadék a mérősúlyt. A két érték különbsége adja meg a légtérmagasságot. (lásd a 2.
ábrát)
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2. ábra
8.4.1.4.3
Újabb töltési adagot kell a tartályba tölteni és ettől kezdve a töltés és a légtérmérés felváltva történnek.
8.4.1.4.4
Általában a tartály 42 töltési adaggal hitelesíthető. Ha a tartály térfogata a névleges űrtartalmánál kisebb, azt az adagot kell utolsónak tekinteni, amelyik még anélkül belefér a
tartályba, hogy általa a folyadékszint nem éri el a dómnyakat. Ha a tartály nagyobb a
névleges űrtartalmánál, akkor a 42. adag után 0,5 % -os adagokat kell tovább tölteni
addig, amíg a tartály meg nem telik.
8.4.1.4.5
A mérés során az átfolyásmérő regiszter-állását adagonként be kell írni a mérési jegyzőkönyvbe. A regiszter-állás vezetése a későbbiekben segítséget nyújt az ellenőrzéshez.
8.4.1.5 A mérések kiértékelése
A mérési jegyzőkönyv alapján ki kell számítani a tartályba töltött adagok helyes értékét
és el kell készíteni az űrtartalom táblázatot. Az űrtartalom táblázat a mérési eredmények alapján, lineáris interpolációval, számítógéppel készül.
8.4.2 Tartályszintmérővel és átfolyásmérővel történő tartályhitelesítés
Azoknál a tartályoknál, ahol hiteles tartályszintmérő van felszerelve, a szintmérést a
tartályszintmérővel is lehet végezni az alábbiak szerint.
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8.4.2.1
A mérési jegyzőkönyvre rá kell vezetni, hogy a szintmérés nem mérőszalaggal, hanem
az ...........................számú tartályszintmérővel történt. A szintmérő hitelességét a bizonyítvány és a szintmérőt lezáró csavarok egyikén található plomba tanúsítja.
8.4.2.2
A mérősúlyos mérőszalaggal le kell mérni és a mérési jegyzőkönyvbe be kell vezetni a
szintmérő telepítési helyén az összlégteret. Az összlégtér mérésénél a szintmérőt le kell
vetetni, illetve a helyéről ki kell fordíttatni. A karima szájsíkjától a koppantó asztalig (lemez) meg kell mérni a magasságot.
8.4.2.3
Le kell mérni és a mérési jegyzőkönyvbe be kell vezetni a szintmérő telepítési helyén a
null-légteret. A null-légtér a karima szájsíkjától a felső szögvas éléig, vagy a dómfedél
síkjáig, illetve gömbtartályoknál a palást áthatásáig terjedő magasság, ezt vízmértékkel
kivetítve kell lemérni.
8.4.2.4
A szintmérőt vissza kell szerelni a helyére és a rögzítő csavarok közül legalább egyet le
kell plombálni.
8.4.2.5
A szintmérőt üzembe kell helyeztetni, az úszót a koppantó asztalig le kell engedni és a
szintmérő főszámlálóját (dobszámláló) "0"-ra kell állítatni. Le kell ellenőrizni, hogy a távkijelzőn a mutatott érték egyezik-e a főszámlálóval. Ezt az ellenőrzést a mérés során
többször el kell végezni.
8.4.2.6
Az átfolyásmérőt elzáró szelepen keresztül, folyadékkal tele tömlővel kell csatlakoztatni
a tartályhoz.
8.4.2.7
A nullázott, illetve egész literre állított átfolyásmérő regiszter-állását fel kell jegyezni a
mérési jegyzőkönyv megfelelő rovatába.
8.4.2.8
Meg kell kezdeni a mérőfolyadék töltését a koppantó asztal szintjéig úgy, hogy a szintmérő a "0" állásától legfeljebb 10 mm-t mozduljon el fölfelé. Be kell írni az átfolyásmérő
által mutatott értéket a mérési jegyzőkönyvbe, majd a szintmérő által mutatott értéket a
jegyzőkönyv "mérősúlyos" oszlopába.
8.4.2.9
Tovább kell folytatni a mérőfolyadék töltését az előírás 8.4.1.3.5 pontja szerinti adagokkal, figyelembe véve az első adagban betöltött mennyiséget is. Ennek jelentősége a
fekvőhengeres és a gömbtartályok esetében van.
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Példa:
Egy 250 m3-es gömbtartály koppantó asztalának síkjáig töltött folyadék mennyisége 5650 liter, ehhez tartozó szint a szintmérő számlálója szerint 0,8 cm.
A tartály névleges űrtartalmából számított 0,5% 1250 liter,
1,0% 2500 liter.
Meg kell vizsgálni, hogy hány egész (HE 8.4.1.3.3 - 8.4.1.3.5 pontja szerinti)
adag fér bele az 5650 literbe, és ezeket ki kell vonni belőle:
5650 - (1250 + 1250 + 2500) = 650
A maradékot le kell vonni a következő előírás szerinti adagból és ez lesz a második betöltendő adag nagysága:
2500 - 650 = 1850 liter.
Ezután már szabályos adagokkal kell folytatni a mérést.
8.4.2.10
Az adagokhoz tartozó szintek leolvasási bizonytalansága nem lehet több, mint
± 0,5 mm. ( Ez az eltérés a folyadékfelszín mozgásából adódhat.)
A mérést a tartályszintmérő felső méréshatáráig kell elvégezni.
8.4.2.11
A mérés befejezésével a szintmérőt plombával le kell zárni.
8.4.2.12
A mérés kiértékelése az erre előírt programmal történik.
8.4.3

Hitelesítés etalonedénnyel

8.4.3.1 Hitelesítő eszközök
• érvényes hitelesítési bizonyítvánnyal rendelkező használati etalonedény.
• az OMH által vizsgált mérősúlyos mérőszalag ütközővel, melynél a mérősúly
osztásköze 1 mm-es beosztású.
8.4.3.2
•
•
•

Hitelesítő segédeszközök
vízvezeték és tömlők, vagy szivattyú és folyadéktároló,
esetenként tartálykocsi,
mérési jegyzőkönyv.

8.4.3.3 A mérés előkészítése
8.4.3.3.1
El kell végezni a HE 8.4.1.3.1 és a 8.4.1.3.2 pontjaiban előírtakat. A 3. táblázat segítségével ki kell választani az etalonedényeket úgy, hogy azokkal a 2. táblázat szerinti töltési adagok betarthatók, illetve jól megközelíthetőek legyenek.
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3. táblázat
Vízszintes tengelyű, kör- vagy ellipszis keresztmetszetű és gömbtartályoknál
A kiméréshez szükséges etalonedények száma
Tartályok
Űrtartalma (l)
50 l
100 l
200 l
500
2
500 ÷ 15000
1
2
1
15001 ÷ 25000
1
2
25001 ÷ 35000
1
2
35001 ÷ 45000
1
2
45001 ÷ 55000
2
55001 ÷
8.4.3.3.2
Az etalonedényt a tartály töltőnyílása fölött, vagy annak közvetlen közelében függőleges tengelyállással úgy kell elhelyezni, hogy a leeresztő csapon keresztül kifolyó folyadék veszteség nélkül a tartályba juthasson. Abban az esetben, ha az etalonedény nem
állítható közvetlenül a tartály töltőnyílása fölé, a leeresztő-csapra tömlőt kell szerelni.
Ügyelni kell arra, hogy a tömlőnek a tartályig folyamatos lejtése legyen.
8.4.3.3.3
Az etalonedény töltését, a töltés tetszés szerinti leállítását vagy újrakezdését biztosítani
kell. A túlfolyós etalonedény minden egyes megtöltésekor bizonyos túlfolyásnak kell
lennie, ezért gondoskodni kell arról, hogy a gallérba került folyadék a mérés helyétől
elvezethető legyen.
8.4.3.4 A mérés menete
8.4.3.4.1
Le kell mérni az összlégtér-magasságot a 8.4.1.4.1 pont szerint.
8.4.3.4.2
Meg kell tölteni az etalonedényt a mérőfolyadékkal.
8.4.3.4.3
Be kell tölteni a tartályba a folyadékot és a folyadékfelszín csillapodása után le kell
mérni a folyadékszint és a referenciapont közötti távolságot, majd azt a jegyzőkönyvbe
be kell írni.
8.4.3.4.4
Újabb töltési adagot kell a tartályba engedni és ettől kezdve a töltés és a légtérmérés
felváltva, történnek.
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8.5
Kiértékelés
A méréseket a 8.4.1.5 pont szerint kell kiértékelni.
8.6

Bélyegzés

8.6.1
Huzalra fűzött, majd nyomóbélyegzővel lezárt fémzár (plomba) helyezendő el a 3. és a
4. ábra szerinti helyeken, az 5. ábra szerinti módon.

Megjegyzés: ha a dómfedelet rögzítő csavarok a dómnyakhoz vannak hegesztve, akkor a II.
plombahelyen alkalmazott megoldás is megengedett.

3. ábra
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4. ábra
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5. ábra
8.7

Bizonylatolás

8.7.1
Mérési jegyzőkönyvet kell felvenni és bizonyítványt kell kiállítani, melyek formáját az
OMH minőségirányítási rendszerének adatbázisa rögzíti.
8.7.2
A bizonyítványban fel kell tüntetni:
• a tulajdonos nevét,
• a hitelesítés pontos címét és helyét,
• a tartály számát,
• a mérési pontosságot,
• a bélyegzések azonosító jelét,
• a hitelesítés érvényét.
Az űrtartalom táblázatban kell feltüntetni:
• a null-légteret (k),
• az összlégteret,
• a centiméterenkénti folyadéktérfogatot,
• az 1 mm-re eső literértéket,
• a legkisebb mérhető térfogatot.
• az alábbi szöveget:
Elszámolás célú méréseknél a tárolt anyag átlaghőmérsékletét és átlagsűrűségét is meg kell határozni, és az űrtartalom-táblázatból meghatározott térfogatértéket (az 1997. évi CIII. törvény 35. § (2) bekezdésével összhangban) 15 °Cra át kell számítani.
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9. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
Jelen hitelesítési előírás hatálya alá eső tartályok esetében az alkalmazott szintmérő
eszköz lehet automatikus üzemű tartályszintmérő, tartályszintmérő szonda, vagy II.
osztálynál nem rosszabb bizonytalanságú hitelesített feszítősúlyos mérőszalag.
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.
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