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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
szintmutatócsővel ellátott és az összűrtartalomra vizsgált tartályokra vonatkozik.

Jelen előírás érvényben lévő nemzetközi ajánlások (OIML R71) 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
Folyadékos módszer
A folyadékos tartályhitelesítési módszer a tartály űrtartalmának meghatározása folyadékkal történő
feltöltés (esetleg lefejtés) alkalmazásával.
3.2
Szintmutatócsöves (nívócsöves) tartály
A szintmutatócsöves (nívócsöves) tartály olyan, átlátszó anyagból készült csővel felszerelt tartály,
amely a közlekedőedények elve alapján a nívócsőben mutatja a benne lévő folyadék szintjét.
4.

MEGHATÁROZÁSOK

4.1
Névleges űrtartalom
Névleges űrtartalom a mérőtartály legnagyobb űrtartalma, melyet nem méréssel határoznak meg, és
általában a tartály jellemzésére használnak.
4.2
Összűrtartalom
Összűrtartalom a tartály méréssel meghatározott legnagyobb űrtartalma.

4.3
Részűrtartalom
Részűrtartalom a skálaléc egy jelöléséhez tartozó, méréssel meghatározott űrtartalom.
Az adatbázisban lévő elektronikus változat az érvényes!
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4.4
Alapűrtartalom
Alapűrtartalom az a legkisebb térfogat, amelyet a tartállyal mérni szabad.
4.5
Meniszkusz
Meniszkusz a nívócsőben lévő folyadék felszíne. Alakja egy elméleti síkhoz képest attól függ, hogy a
folyadék a nívócső falát milyen mértékben nedvesíti.
4.6
Mértékjelek
Mértékjelek azok – a skálalécre maradandóan felvitt – jól látható vízszintes vonások, amelyek a tartály
által képviselt, méréssel meghatározott űrtartalmakat jelölik.
4.7
Osztás
Az osztás két mértékjel közötti érték, amely lehet a két mértékjel távolsága, vagy a két mértékjelhez
tartozó térfogat különbsége, amit méréssel határoztak meg.
4.8
Libella
Libella a tartálynak az űrtartalommérésnél elfoglalt helyzetét mutató eszköz, amelyben folyadék
felszínén képződött buborék helyzete jelzi a tartály dőlésváltozását.

4.9
Függőón
Függőón a tartálynak az űrtartalommérésnél elfoglalt helyzetét mutató eszköz, amely zsinegre vagy
láncra akasztott súlyból áll. A súly hegyének elmozdulása jelzi a tartály dőlésváltozását.
5.

SZERKEZETI ELŐÍRÁSOK

5.1
Anyag
A tartályok anyaga lehet:
fa,
fém,
műanyag,
cement.
A mérőtartályok esetleges védőbevonatait olyan anyagból kell készíteni, amelyek ellenállnak a folyadék
fizikai és vegyi behatásainak.
A skálaléc anyaga lehet:
alumínium,
réz,
rozsdamentes acél.
5.2
Felépítés
A tartályokat az alábbi kivitelben kell elkészíteni:
A tartályokat a töltési szint illetve a térfogat meghatározására el kell látni:
szintmutatócsővel (nívócsővel),
skálaléccel,
az összűrtartalom meghatározásához felső mértékkel (mértékjel, szerelvényvég, túlfolyó).
Azokat a tartályokat – melyek a talajjal illetve a padozattal nem egybeépítettek – a méréskor elfoglalt
helyzetük ellenőrzésére függőónnal vagy libellával kell ellátni.
A nívócsövek olyanok legyenek, hogy a töltési térfogatot közvetlenül határozzák meg a folyadék
szintjében. Nem érvényesülhet a „hajszálcsövesség” elve.
Az adatbázisban lévő elektronikus változat az érvényes!
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A szintmutatócsövet a mérőtartállyal csapok közbeiktatásával úgy kell összeépíteni, ezáltal a
szintmutatócsövet a tartálytól alul (nyomás alatt lévő tartályoknál felül is) el lehessen zárni. Az alsó csap
háromállású legyen a szintmutatócső leürítésének biztosítására.
A szintmutatócső belső átmérője olyan legyen, hogy a folyadék benne akadálytalanul közlekedjen.

A szintmutatócső több darabból is állhat, de a szakaszok rögzítését úgy kell megoldani, hogy a tartály
teljes magasságában látható legyen a folyadék szintje.
A szintmutatócsővel párhuzamosan, közvetlen mellette kell elhelyezni a skálalécet.

A skálaléc készülhet osztásjel nélkül, ekkor a hitelesítő jelöli fel az értékeket, és lehet osztással előre
ellátva.
Az osztásjelek vastagsága max. 0,5 mm lehet.
A skálaléc keresztmetszete legalább 5x30 mm legyen, párhuzamos szélekkel és a hosszát úgy kell
megválasztani, hogy a kívánt térfogatértékek jelölhetők legyenek rajta.
A skálalécet a tartályhoz elmozdíthatatlanul kell rögzíteni. Az elmozdítás ellen mérésügyi bélyeg
felvételére is alkalmassá kell tenni. (Pl. átfúrt fejű csavar.)

Ha a skálalécre a hitelesítés során felvitt jeleket gravírozzák, akkor a skálalécet illesztő csavarokkal kell
rögzíteni.
Állítható lábakon álló tartályokra függőónt vagy libellát kell elhelyezni jól látható helyen úgy, hogy
OMH bélyegzésre alkalmas legyen.
6.

MEGJELÖLÉS, FELIRATOK

6.1
Kötelező jellegű feliratok
A tartályon a következő adatokat kell jól láthatóan, olvashatóan és letörölhetetlenül feltüntetni:
a tartály sorszámát.
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
A hitelesítés legnagyobb megengedett hibája a mért érték ± 0,3 %-a.
7.2
Egyéb
A tartály használati pontossága ± 0,5 %,
az alapűrtartalomnál nagyobb térfogatok esetén a mért értékre vonatkoztatva,
az alapűrtartalomnál kisebb térfogatok esetén az alapűrtartalomra vonatkoztatva.

Fekvőhengeres tartályok pontossága ± 1 %.

Az adatbázisban lévő elektronikus változat az érvényes!
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8.

HITELESÍTÉS

8.1

A hitelesítés eszközei

8.1.1
Hitelesítő eszközök
Átfolyásmérő, melynek a mért mennyiségre vonatkoztatott bizonytalansága nem haladja meg a ± 0,2
%-ot.
2 vagy 5 méteres, hitelesített mérőszalag.
Hitelesített laboratóriumi hőmérő, melynek méréstartománya (0 ÷ +50 °C), osztásköze 0,1 °C.
Stopperóra.
8.1.2
Hitelesítő segédeszközök
Karctű és derékszög.
Vízvezeték és tömlők, vagy
szivattyú és tartály (a mérendő tartály névleges térfogatánál 10 %-kal nagyobb térfogatú).
Az átfolyásmérők használatához előírt eszközök.
Elemlámpa.
8.2
A hitelesítés körülményei
A hitelesítés folyamán biztosítani kell az alábbi feltételeket:
környezeti hőmérséklet lehetőleg (+10 ÷ +30) °C között legyen
a mérőfolyadék hőmérséklete (+10 ÷ +25) °C között legyen
8.3
Helyszíni szemle
A kérelem beérkezése után helyszíni szemlét kell lefolytatni.
A helyszíni szemle alkalmával
a vizsgálatra kerülő tartályokat a HE 5. pontja alapján ellenőrizni kell,
ellenőrizni kell a Hitelesítési Engedély előírásainak teljesítését,
meg kell határozni a tartályhitelesítés módját,
meg kell vizsgálni a rendelkezésre álló segédberendezések (csapok, tömlők, csatlakozók, szivattyúk)
állapotát,
meg kell határozni a hitelesítés elvégzéséhez szükséges feltételeket,
a tartályoknak épeknek és sérülésektől menteseknek kell lenniük,
a helyszíni szemle megállapításait jegyzőkönyvben kell rögzíteni.
8.4

Hitelesítési eljárás

8.4.1

Folyadékos módszer átfolyásmérővel, betöltéssel

8.4.1.1 A mérés előkészítése
Ellenőrizni kell:
a helyszíni szemle jegyzőkönyvében előírtak teljesítését,
a tartály tisztaságát,
a tartályba torkolló csővezetékek zárt állapotát.
Meg kell győződni a szintmutatócső megfelelő méretéről.

Ellenőrizni kell
a skálaléc elmozdíthatatlan rögzítését,
hogy nincs-e a tartályban idegen anyag , a tartály üres-e?
Az átfolyásmérőre vonatkozó előírások szerint össze kell állítani a mérőkört.
Az adatbázisban lévő elektronikus változat az érvényes!
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A hitelesítendő tartályról mérési jegyzőkönyvet kell vezetni.
8.4.1.2 A mérés menete
Az üres és tiszta tartályba a mérőn keresztül a skálalécen lévő első jelig kell tölteni folyadékot (vizet).
Amikor a folyadék a nívócsőben a jelig ért, az áramlást le kell állítani. A mérőről a mutatott értéket egy
tizedes pontossággal le kell olvasni, és a mérési jegyzőkönyv második oszlopába be kell írni.

A nívócső megfelelő kivitelének ellenőrzése.

Az első adag betöltése után a háromállású csap segítségével a nívócsövet elzárjuk a tartálytól, és a
benne lévő folyadékot kiengedjük. Ezután a nívócsőbe beengedjük a folyadékot a tartályból és a
folyadék szintjének meg kell egyezni az előzővel. Ha a folyadék szintje nem egyezik meg az előzővel,
akkor a nívócső és a csapok tisztaságát és méretét le kell ellenőrizni.

A mérés a továbbiakban a töltésből, leállásból, jegyzőkönyv-vezetésből áll. Amikor az utolsó jelhez
tartozó térfogatot is meghatároztuk, a tartályt tovább kell tölteni a legmagasabb ponton lévő kifolyóig.
Amikor a kifolyón a folyadék megjelenik, a töltést le kell állítani, és a mérő által mutatott értéket fel kell
jegyezni a jegyzőkönyvbe.
A mérés befejezése után a jegyzőkönyvet ki kell értékelni. A jegyzőkönyv második oszlopában lévő
adatok és az átfolyásmérő korrekciójának segítségével ki kell számítani a skálaosztásokhoz tartozó
valódi értékeket az alább példa szerint:
a leolvasott érték: 106,8 liter,
a műszer korrekciója: + 0,2 % (a szorzó 1,002),
valódi érték = leolvasott érték x korrekció = 106,8x1,002 = 107,0 liter

A kiszámított értékeket be kell írni a jegyzőkönyvbe úgy, hogy a kerekítés szabályi szerint egész
értékeket képzünk.
Le kell mérni, és a jegyzőkönyvbe be kell vezetni a skálaosztások távolságát a skálaléc aljától.

Ha a skálalécet előre nem látták el osztásokkal, akkor a hitelesítés során kell a jelölést elvégezni.
Ilyenkor a tartályba kerek töltési adagokat kell tölteni. A töltési adagok számítását az alábbi módon
végezzük:
kívánt töltési adag: 200 liter,
az átfolyásmérő korrekciója: + 0,5 %,
betöltendő adag: 200/1,005 = 199 liter.
A skálaléc jelölése úgy történik, hogy a talpas derékszög segítségével átvetítjük a nívócsőben lévő
folyadékszintet, és a karctűvel maradandó jelet húzunk.
A két jel közötti legkisebb távolság 20 mm lehet.
8.4.2

Folyadékos módszer normáledénnyel, betöltéssel

8.4.2.1 A módszer alkalmazása
A módszer akkor alkalmazható, ha
a kívánt mérési pontosság nem érhető el az átfolyásmérővel,
az átfolyásmérő használatának valamilyen akadálya van,
a normáledény elhelyezhető a tartály felett úgy, hogy a víz szabad kifolyása a normáledényből
biztosított.

Az adatbázisban lévő elektronikus változat az érvényes!
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8.4.2.2 A mérés előkészítése
A normáledényt a tartály beömlőnyílása felett kell biztonságosan elhelyezni.
Gondoskodni kell arról, hogy a normáledényből a víz maradéktalanul a mérendő tartályba jusson.
Biztosítani kell a túlfolyós normáledény gallérjából a víz elvezetését.
Lehetőleg a mérési adagoknak megfelelő méretű normáledényt használjunk.
A normáledény töltése történhet hálózatról, vagy szivattyúval tartályból.
8.4.2.3 A mérés menete
A normáledényből egy adagot betöltünk a mérendő tartályba, majd megvárva a félperces
kicsöpögési időt elvégezzük a jelölést és a jegyzőkönyvbe való bejegyzést.
Az eljárást addig folytatjuk, amíg a tartály meg nem telik. Az összűrtartalom méréséhez kisebb
normáledények, illetve mintapalackok is felhasználhatók.
A mérési jegyzőkönyvet az eljárásnál értelemszerűen kell kitölteni.
8.4.3

Összűrtartalom-mérés

8.4.3.1 A mérés előkészítése
Ellenőrizni kell, hogy a tartályban idegen anyag nincs-e.

Meg kell határozni a felsőmérték helyzetét, és a jegyzőkönyvbe be kell írni.( pl. túlfolyó a tartály elején)

Össze kell állítani a mérőkört. (Figyelem! Szivattyúval való mérés esetén csak csavar,- vagy
centrifugálszivattyút szabad használni!)
8.4.3.2 Mérés menete
A mérési jegyzőkönyvbe be kell írni az átfolyásmérő regiszterének induló állását a megfelelő rovatba.

Az üres és tiszta tartályba a mérőn keresztül a felső mértékig kell tölteni a vizet. Amikor a víz eléri a
felső mértéket (pl. túlfolyó) az áramlást le kell állítani. A mérőről a mutatott értéket egy tizedes
pontossággal le kell olvasni, és a mérési jegyzőkönyvbe megfelelő rovatába kell írni.
8.5
Kiértékelés
Ki kell számolni az átfolyásmérőn átfolyt mennyiségből a tartály összűrtartalmát az alábbiak szerint:
a regiszterállása a mérés végén:
324022 liter
a regiszterállása a mérés kezdetén:
300000 liter
különbség:
24022 liter
az átfolyásmérő korrekciója:
+ 0,65 %
az átfolyásmérőn átfolyt tényleges mennyiség:
24178 liter,
(Ez a tartály összűrtartalma.)
8.6
Bélyegzés
OMH beütőbélyegzést kell alkalmazni a skálaléc első és utolsó osztásvonalánál.

Függőhuzalos bélyegzést kell alkalmazni:
skálalécet rögzítő csavarokon,
a tartály állítható lábain, vagy a libellán, vagy a dőlésmérő ingán,
az adattáblát rögzítő csavaron.

Az adatbázisban lévő elektronikus változat az érvényes!

A nyomtatott forma kizárólag tájékoztató anyag!

8/9

HE 31/3-2000
TARTÁLYOK; SZINTMUTATÓCSÖVES
TARTÁLYHITELESÍTÉS
8.7
Bizonylatolás
Mérési jegyzőkönyvet és bizonyítványt kell kiállítani, melyek formáját külön szabályzat rögzíti.
A bizonyítványban fel kell tüntetni:
a tulajdonos nevét és címét,
a tartály elhelyezésének pontos címét és helyét,
a tartály számát,
a mérési eredményeket,
a tartály összűrtartalmát,
a hitelesítés érvényét,
a legkisebb mérhető térfogatot,
a nyomás alatt üzemelő tartályoknál (sör, pezsgő) a mérésre utaló körülményeket (pl. vízzel
nyomásmentes állapotban mérve),
a bélyegzések helyét és darabszámát.
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!

A nyomtatott forma kizárólag tájékoztató anyag!

9/9

