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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, az (50 ÷ 60) Hz frekvenciájú, 0,1; 0,2; 0,5
pontossági osztályú, áram-, feszültség- és kombináltváltókra, továbbá az 1,0 pontossági osztályú
összegező áramváltókra (közös néven mérőtranszformátorok) vonatkozik.
A kötelező hitelesítésű mérőeszközök csak érvényes hitelesítéssel forgalmazhatók, használhatók vagy
tarthatók használatra kész állapotban.
A kötelező hitelesítésű mérőeszközök hitelesítéséről:
 a belföldi forgalomba hozatal előtt (első hitelesítés) a belföldi forgalmazónak,
 javítás után (javítás utáni hitelesítés) a javítást végzőnek,
 a helyhez kötött mérőeszköz első hitelesíttetése az üzembe helyező szerv (személy) feladata.
A kötelező hitelesítésű mérőtranszformátorok hitelesítési engedély alapján hitelesíthetők. A hitelesítési
engedélyt az Országos Mérésügyi Hivatal (továbbiakban OMH) adja ki, a hivatkozott szabványoknak
megfelelő típusvizsgálati eredmények alapján.
A mérőtranszformátorok hitelesítése az OMH központi szaklaboratóriumában, mértékhitelesítő
hivatalának hitelesítő helyiségében, továbbá az OMH által Hitelesítő Laboratóriummá nyilvánított
vállalati hitelesítő helyiségekben (átmenetileg rendszeres hitelesítések végzésére engedélyezett
helyiségben) végezhető vagy külföldi gyártónál annak próbatermében, ha az a hitelesítés feltételeinek
megfelel. A hitelesítéshez az OMH szaklaboratóriuma által rendszeresen felülvizsgált állami
hitelesítésre engedélyezett berendezést kell használni. A hitelesítést kizárólag az OMH hivatalosan
felkért metrológusai végezhetik.
A Hitelesítő Laboratóriummá nyilvánítás műszaki feltételeit és eljárás módját az „OMH elnökének
110/1994. számú utasítása a hitelesítésre kötelezett mérőeszközök Hitelesítő Laboratóriumban történő
hitelesítésének feltételeiről és eljárásrendjéről” című utasítás írja elő.
Az egyes konkrét mérőtranszformátor típusok általánostól eltérő egyedi követelményeit és vizsgálati
feltételeit a mérőtranszformátorok típusvizsgálati jegyzőkönyvei tartalmazzák.
Jelen előírás érvényben lévő nemzetközi és hazai ajánlások és szabványok (MSZ 1576-83; MSZ 157783; IEC 44-1-1996; IEC 60044-2-1997) 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 mérőtranszformátorok villamos jellemzőket alakítanak át az áttételük arányában. Jelen előírásban
használt mennyiségek jelét, valamint ezen mennyiségek használható egységeit és az egységek jelét az
1. táblázat tartalmazza.
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1. táblázat

megnevezése

jele

elektromos áram

I

A mennyiség
SI egységének
megnevezése
jele
amper
A

elektromos
feszültség
villamos
teljesítmény
látszólagos
teljesítmény
teljesítménytényező
elektromos ellenállás

U

volt

V

P

watt

W

Pl

-

-

cosφ

-

-

R

ohm

Ω

elektromos vezetés
frekvencia
áttételi arány
áttételi hiba

1/R
f
-

siemens
hertz
-

S
Hz
-

szöghiba

-

radián

rad

3.

további törvényes mértékegységeinek
megnevezése
jele
kiloamper
kA
milliamper
mA
kilovolt
kV
millivolt
mV
milliwatt
mW
kilowatt
kW
voltamper
VA
cosφ = Ph/Pl
nevezetlen szám
kiloohm
milliohm
kilohertz
nevezetlen szám
százalék (előjeles)
normál alak
milliradián
szögperc

cosφ
kΩ
mΩ
kHz
k
%
10x
mrad(δ)
1’

ALAPFOGALMAK

3.1
Mérőtranszformátor
A mérőtranszformátor (áramváltó, feszültségváltó) a mérőműszert a mérendő primer áramkörhöz
illeszti. A nagy áramokat vagy nagy feszültségeket a használati mérőeszközök méréstartományába
transzformálja nagyság és fázis helyesen. Villamosan kettős feladatot lát el, megfelelő áttételi arányt
biztosít, és galvanikusan leválaszt.
3.2
Működési elv
A működési elv szempontjából a feszültségváltó üresjárási üzemmódban, az áramváltó pedig
rövidzárási üzemmódban működő transzformátor. Áttételi és szöghibájuk szabvány szerint
meghatározott.
A feszültségváltó mérőtranszformátorok készülhetnek egyfázisú és háromfázisú kivitelben.
A szekunder mérőkörök adatait (áram, feszültség) szabványosították. A mérőtransz-formátorok
villamos műszerek (árammérők, feszültségmérők, fogyasztásmérők) méréshatárának kiterjesztésére
alkalmasak.
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4.

MEGHATÁROZÁSOK

4.1

Áramváltó

4.1.1
Áramváltó
Olyan mérőtranszformátor, amelyben rendeltetésszerű alkalmazási feltételek esetén a szekunder áram
arányos a primer árammal arányossági tényező az áramváltó áttétele, a primer és szekunder áram
vektora közötti szög közel nulla.
4.1.2
Összegező áramváltó
Olyan különleges, a primer tekercsek soros kapcsolása esetén 5A / 5A áttételű, legfeljebb négy
egyenlő menetszámú primer tekercset tartalmazó áramváltó, amelyet teljesítmény méréséhez áram
összegezésre használnak.
4.1.3
Primer tekercs
Az a tekercs, amelyben a mérendő áram folyik.
4.1.4
Szekunder tekercs
A készülékek áramtekercsének táplálására szolgál.
4.1.5
Névleges értékek
A névleges értékek (feszültség, áram, frekvencia, áttétel, teljesítmény) olyan, az adattáblán is
feltüntetett értékek, amelyekre az áramváltót méretezték.
4.1.6
Pontossági osztály
A mérőeszközként alkalmazott áramváltónak az az általános jellemzője, amelyet az alap és a járulékos
hibák határoznak meg.
4.1.7
Az áttételi hiba (áramhiba) (h)
Az áttételi hibát előjelhelyesen a következő összefüggés határozza meg:
h(%) =

k n⋅ ⋅ I s − I p
Ip

× 100

ahol
kn
az áramváltó névleges áttétele, azaz a névleges primer és a névleges szekunder áram
hányadosa,
Ip
a tényleges primer áram effektív értéke,
Is
a tényleges szekunder áram effektív értéke abban az esetben, ha a primer tekercsben Ip áram
folyik.
4.1.8
Szöghiba (fázisszög hiba) (δ)
A primer és a szekunder áram vektorai által bezárt szög. A szöghiba pozitív, ha a szekunder áram
vektora a primer áram vektorához képest siet. A szöghiba értéke milliradiánban (mrad) vagy
szögpercben (’) fejezhető ki.
4.1.9
Terhelés (Z)
Az áramváltó szekunder körének teljes ellenállása ohmban kifejezve adott teljesítménytényező esetén.
A terhelést kifejezhetjük a névleges szekunder áramnál leadott meghatározott teljesítménytényezőhöz
tartozó VA-ban mért látszólagos teljesítménnyel is.
4.1.10 Védelmi célú szekunder tekercs
Az a tekercs, amely védő relék táplálására szolgál.
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4.1.11 Névleges termikus határáram (Ith)
A primer áram azon effektív értéke, amelyet az áramváltónak meghatározott ideig, rövidre zárt
szekunder kapcsok esetén meghibásodás nélkül el kell viselnie.
4.1.12 Névleges dinamikus határáram (Id)
A primer áram azon csúcsértéke, amelyet az áramváltónak rövidre zárt szekunder kapcsokkal – a
fellépő elektromágneses erők hatására – villamos, illetve mechanikai meghibásodás nélkül el kell
viselnie.
4.1.13 Névleges műszerbiztonsági határáram (Ips)
A primer áram azon legkisebb effektív értéke, melynél a névleges terheléssel terhelt áramváltó hibája
10 %.
4.1.14 Névleges műszerbiztonsági határtényező (Fs)
A műszerbiztonsági határáram és a névleges primeráram hányadosa.
4.1.15 Névleges állandósult melegedési határáram
A primer áram azon legnagyobb effektív értéke, amellyel a névleges szekunder terheléssel terhelt
áramváltó tartósan igénybe vehető anélkül, hogy melegedése túllépné a megengedett értéket.
4.1.16 Névleges feszültség
Az áramváltó névleges szigetelési szintjének referenciafeszültsége; a primer tekercs legnagyobb
feszültsége a földhöz viszonyítva (effektív értékben), amelyen az áramváltó tartósan üzemeltethető.
4.2

Feszültségváltó

4.2.1
Feszültségváltó
Olyan mérőtranszformátor, amelyben rendeltetésszerű alkalmazási feltételek esetén a szekunder
feszültség arányos a primer feszültséggel, az arányossági tényező a feszültségváltó áttétele. A primer
és szekunder feszültségvektor közötti szög közel nulla.
4.2.2
Földeletlen feszültségváltó
Olyan feszültségváltó, amelynek primer tekercse – beleértve a kapcsokat is – a földponttól a névleges
szigetelési szintjének megfelelő szinten szigetelve van.
4.2.3
Földelt feszültségváltó
Olyan egyfázisú feszültségváltó, amely primer tekercsének egyik kapcsát üzemszerűen leföldelik.
4.2.4
Primer tekercs
Az a tekercs, amelyre a mérendő feszültséget kapcsolják.
4.2.5
Szekunder tekercs
Az a tekercs, amely a mérőműszerek, fogyasztásmérők, relék vagy más hasonló rendeltetésű
készülékek feszültségköreit táplálja.
4.2.6
Védelmi tekercs
Az a szekunder tekercs, amely elsősorban a védelem berendezéseinek táplálására szolgál.
4.2.7
Földzárlatjelző tekercs
A hálózat földhöz viszonyított szigetelésének ellenőrzésére szolgáló tekercs.
4.2.8
Névleges értékek
A névleges értékek (feszültségek, frekvencia, áttételek, teljesítmények) olyan, az adattáblán feltüntetett
értékek, amelyekre a feszültségváltót méretezték.
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4.2.9
Pontossági osztály
A mérőeszközként alkalmazott feszültségváltónak az az általános jellemzője, amelyet a megengedett
alap és járulékos hibák határoznak meg.
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4.2.10 Az áttételi hibát (feszültséghiba) (h)
Az áttételi hibát előjelhelyesen a következő összefüggés határozza meg:
h(%) =

k n⋅ ⋅ U s − U p
Up

× 100

ahol
kn
a feszültségváltó névleges áttétele (a névleges primer és a névleges szekunder feszültség
aránya.)
Up
a primer feszültség.
Us
a szekunder feszültség az esetben, ha a primer tekercsre Up feszültség van kapcsolva.
4.2.11 Szöghiba (fázisszög hiba) (δ)
A primer és a szekunder feszültség vektorai által bezárt szög. A szöghiba pozitív, ha a szekunder
feszültség vektora siet a primer feszültség vektorához képest.
A szöghiba értékét általában szögpercben vagy milliradiánban fejezik ki. (Ez a meghatározás
szigorúan csak szinusz alakú feszültség esetén érvényes.)
4.2.12 Terhelés (Y)
A szekunder tekercs teljes terhelése (vezetőképessége) siemensben kifejezve, adott
teljesítménytényező esetén. (A terhelést kifejezhetjük a névleges szekunder feszültségnél leadott,
meghatározott teljesítménytényezőhöz tartozó, VA-ben mért látszólagos teljesítménnyel is.)
4.3
Kombinált mérőváltók
A kombinált mérőváltók olyan mérőtranszformátorok, amelyekben az áram és feszültségváltó egy
szerkezeti egységbe van összeépítve.
A meghatározások és fogalmak azonosak a 4.1 és 4.2 pontokban leírt áramváltó és feszültségváltó
meghatározásokkal.
4.4
Mérőváltó hitelesítő berendezés részegységei
 Mérőváltó hitelesítő mérőhíd,
 a mérőhídhoz illeszkedő
− etalon áramváltó, etalon feszültségváltó,
− áramváltó műterhelések, feszültségváltó műterhelések,
− árammérő műszer, feszültségmérő műszer,
− egyéb készülékek (pl. PC, nyomtató).
4.5

Ellenőrzés, minősítés

4.5.1
Ellenőrzés szemrevételezéssel
Olyan ellenőrzés, amelynek az eredménye kétféle lehet: megfelelő vagy nem megfelelő.
Akkor kell alkalmazni, ha az ellenőrzött mérőtranszformátor jellemző tulajdonsága nem mérhető.
Minden mérőtranszformátor külső jellemzőit ellenőrizni kell (pl. szigetelők épsége, tömítettség). Ezt a
vizsgálatot általában szemrevételezéssel végzik el, illetve ellenőrzik, hogy a mérőtranszformátorok
egyes sajátosságai megfelelnek-e az előírásoknak.
4.5.2
Ellenőrzés méréssel
A mérőtranszformátorok méréssel ellenőrizhető minőségi jellemzőinek a mérése. A jó
mérőtranszformátorok mért paraméterei a megengedett határon belül vannak, a rosszak kiesnek abból.
4.5.3
Hibás mérőtranszformátor
Olyan mérőtranszformátor, amelyen egy vagy több hiba észlelhető.
Az adatbázisban lévő elektronikus változat az érvényes!
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4.5.4
A minősítés eredménye: megfelelő
Olyan mérőtranszformátor, amely az előírás valamennyi követelményének megfelelt.
5.

SZERKEZETI ELŐÍRÁSOK

5.1
Általános követelmények
A mérőváltóknak (az adattáblán feltüntetett szabványnak megfelelően) az
 MSZ 1576-83 vagy az MSZ 1577-83 szabványok 1. pontjaiban, valamint az
 IEC 60044-2-1997 szabvány 5.; 6. pontjaiban vagy az
 IEC 44-1-1996 szabvány 4.; 5. pontjaiban
leírt követelményeket kell kielégítenie.
5.2
Szerkezeti előírások
A mérőtranszformátornak zárt burkolatúnak kell lennie. E burkolat legyen bélyeggel vagy plombával
úgy lezárható, hogy a mérőtranszformátor tekercseihez és vasmagjához, ezeknek a részeknek a
megváltoztatása céljából, a bélyeg vagy plomba megsértése nélkül hozzáférni ne lehessen.
Minden mérőtranszformátort, amelynek üzemszerűen feszültség alatt nem álló, de meghibásodás
esetén feszültség alá kerülhető és megérinthető fém részei vannak, földelő csavarral kell ellátni.
6.

MEGJELÖLÉS, FELIRATOK

6.1
Kötelező jellegű feliratok
Minden az előírás hatálya alá tartozó mérőtranszformátor, legyen ellátva szilárdan felerősített és
bélyeggel vagy plombával olymódon lezárható adattáblával, hogy a bélyeg vagy plomba megsértése
nélkül az adattáblát eltávolítani ne lehessen.
Az adattáblán lévő felíratok legyenek jól olvashatóak és letörölhetetlenek. Ha a mérő-transzformátor
olyan kiképzésű, felépítésű, hogy az adattábla nem plombacsavarral van felerősítve, hanem fel van
ragasztva, (plombálni nem lehet) akkor levonóképes bélyeggel kell ellátni. A levonóképes bélyeg
tartalmazza az ügyiratszámot, amely törve van a hitelesítés évének utolsó két számjegyével. Például:
3482/96.
6.1.1
Áramváltó
Minden áramváltón legalább az alábbi jelöléseket fel kell tüntetni:
 gyártó neve vagy jele,
 sorozatszám vagy típusjelzés,
 névleges primer és szekunder áram,
 névleges frekvencia,
 névleges kimenő teljesítmény és a megfelelő pontossági osztály,
 a berendezés legnagyobb feszültsége,
 névleges szigetelési szint,
Az áramváltó tekercs(ek) kivezetéseit kapocsjelölésekkel kell ellátni, melyek feleljenek meg az:
 MSZ 1577-1983 szabvány 3. pontjában lévő előírásoknak vagy az
 IEC 44-1-1996 szabvány 10.1. pontjában leírtaknak.
Mérőáramváltón a további jelölést kell még alkalmazni:
 biztonsági határtényező.
Kiterjesztett névleges árammal rendelkező áramváltón ezt az értéket közvetlenül az osztály jelzése
után kell megadni.
Az adatbázisban lévő elektronikus változat az érvényes!
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Védelmi áramváltókon a névleges pontossági határtényezőt a megfelelő kimenő teljesítmény és
pontossági osztály után kell feltüntetni.
6.1.2
Feszültségváltó
Minden feszültségváltón legalább az alábbi jelöléseket fel kell tüntetni:
 gyártó neve vagy jele,
 sorozatszám vagy típusjelzés,
 névleges primer és szekunder feszültség,
 névleges frekvencia,
 névleges kimenő teljesítmény és a megfelelő pontossági osztály,
 a berendezés legnagyobb feszültsége,
 névleges szigetelési szint,
A feszültségváltó tekercs(ek) kivezetéseit kapocsjelölésekkel kell ellátni, melyek feleljenek meg az:
 MSZ 1576-1983 szabvány 3.1. pontjában leírtaknak vagy az
 IEC 60044-2-1997 szabvány 11.2. pontjában leírtaknak.
Az adattáblán a következő adatokat kell feltüntetni:
 MSZ 1576-1983 szabvány 3.2, 3.3, 3.4 pontjában foglaltakat vagy az
 IEC 60044-2-1997 szabvány 11.1. pontjában leírtakat.
6.1.3
Kombinált mérőváltók
Az áram és feszültségváltó tekercs(ek) kivezetéseit kapocs jelölésekkel kell ellátni.
A kapocs jelölések és az adattábla (táblák) feliratai feleljenek meg a 6.1.1 és 6.1.2 pontokban
előírtaknak.
6.2
Fakultatív jellegű feliratok
Az egyes mérőtranszformátor típusok hitelesítési engedélye más feliratok – pl. a mérőtranszformátor
tulajdonjogi hovatartozása, a tulajdonos külön sorszámozása stb. – feltüntetését is engedélyezheti,
amennyiben azok az előírt feliratok olvashatóságát nem zavarják. A külön engedélyezett feliratokra
ugyanazok az általános elvek és követelmények vonatkoznak, mint az előírtakra.
A további információkat is fel kell tüntetni, ha erre a célra hely áll rendelkezésre:
 áramváltók
– névleges termikus határáram és névleges dinamikus határáram, ha az a névleges termikus
határáram 2,5-szeres értékétől eltér,
– szigetelési osztály, ha az az A osztálytól eltér,
– két szekunder tekerccsel rendelkező áramváltón, minden egyes tekercset és azok használati
célját,
 feszültségváltók:
– névleges feszültségtényező és a megfelelő névleges üzemidő,
– szigetelési osztály, ha az az A osztálytól eltér,
– az egynél több tekerccsel rendelkező feszültségváltóknál az egyes tekercsek használatát, és az
annak megfelelő kivezetéseket.
7.

METROLÓGIAI KÖVETELMÉNYEK

A 2., 3. és 4. táblázatában előírt pontossági követelmények az első és az időszakos hitelesítésekre is
érvényesek.

Az adatbázisban lévő elektronikus változat az érvényes!
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7.1
Áramváltók pontossági követelményei az MSZ 1577-1983 és az IEC 44-1-1996 szabvány
vonatkozó előírása szerint.
A 0,1 és 0,5 pontossági osztály közötti áramváltók áram és szöghiba értékei, névleges frekvencián nem
léphetik túl az 1-es táblázatban megadott értékhatárokat, ha a szekunder kör a névleges terhelés (25 ÷
100) %-ával van terhelve. A terhelési tényező cosβ = 1, ha a terhelés kisebb 5 VA-nél, és cosβ = 0,8,
ha a terhelés 5-60 VA között van.
Ha a 25 %-os terhelés 1 VA-nál kisebb értékre adódik, akkor a mérést 1 VA-es terheléssel kell
elvégezni.
Ha az áramváltó névleges állandósult melegedési határáramának és névleges primer áramának
viszonya nagyobb, mint 1,2, akkor az áramváltó hibája a 2. táblázatban a névleges áram 120 %-ára
vonatkozó hibaértékeit a névleges állandósult melegedési határáram értékénél se lépje túl.
2. táblázat.
Pontossági
osztály
0,1
0,2
0,5

Áram hiba I/In [%]
10
20
100
h [%]
± 0,4 ± 0,25 ± 0,2 ± 0,1
± 0,75 ± 0,5 ± 0,35 ± 0,2
± 1,5 ± 1,0 ± 0,75 ± 0,5
5

120

5

± 0,1
± 0,2
± 0,5

± 0,45
± 0,9
± 2,7

Szöghiba I/In [%]
10
20
100
δ [mrad]
± 0,3 ± 0,24 ± 0,15
± 0,6 ± 0,45 ± 0,3
± 1,8 ± 1,35 ± 0,9

120
± 0,15
± 0,3
± 0,9

Ha az áramváltó külön megállapodás alapján a pontossági előírásokat nem a (25 ÷ 100) % közötti
névleges terhelés esetén elégíti ki, akkor a pontossági vizsgálatokat az adat- táblán feltüntetett
tartományban kell elvégezni.
7.1.1
Az S osztályba sorolt különleges áramváltók követelményei az IRC 44-1-1996 szabvány
szerint
A 0,2S és 0,5S osztályoknál, különleges alkalmazások esetén (ezeket olyan különleges elektromos
fogyasztásmérőkhöz használják, amelyek helyesen mérnek 50 mA és 6 A között, és ez az 5 A-es
névleges áram 1 és 120 %-ának felel meg) az áram és fázisszög hibának a névleges frekvenciánál nem
szabad meghaladnia a 3. táblázatban megadott értékeket, ha a szekunder terhelés a névleges terhelés
(25 ÷ 100) %-a között változik.
Az S osztályba sorolt áramváltókat minden esetben a 3. táblázat szerint kell minősíteni. Az S osztály
csak az 5 A névleges szekunder áramnál használatos.
3. táblázat
Pontossági
osztály
0,2S
0,5S

Áram hiba I/In [%]
1
5
20
100
h [%]
± 0,75 ± 0,35 ± 0,2 ± 0,2
± 1,5 ± 0,75 ± 0,5 ± 0,5

120

1

± 0,2
± 0,5

± 0,9
± 2,7

Szöghiba I/In [%]
5
20
100
δ [mrad]
± 0,45 ± 0,3
± 0,3
± 1,35 ± 0,9
± 0,9

120
± 0,3
± 0,9

A 0,1...0,5 pontossági osztályú áramváltók névleges kiterjesztett árama feleljen meg az alábbi
követelményeknek:
 A névleges állandósult melegedési határáramának a névleges kiterjesztett primer árammal kell
egyenlőnek lennie, amit a névleges primer áram százalékában fejeznek ki.
 Az 2. számú táblázatban 120 %-os névleges primer áramra előírt áram és fázisszög hibákat meg
kell tartani a névleges kiterjesztett primer áramig. A névleges kiterjesztett primer áram szabványos
értékei a névleges primer áram 120, 150 és 200 %-a.
Az adatbázisban lévő elektronikus változat az érvényes!
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7.2
Feszültségváltók pontossági követelményei az MSZ 1576-1983 és az IEC 60044-2-1996
szabvány vonatkozó előírásai szerint.
A 0,1; 0,2 és 0,5-ös pontossági osztályokba sorolt feszültségváltók áttételi és szöghiba értékei,
névleges frekvencián nem léphetik túl a 4. táblázatban megadott értékhatárokat, a névleges primer
feszültség (80 ÷ 120) %-os tartományában, ha a szekunder körük a névleges szekunder terhelés (25 ÷
100) %-ával van terhelve, cosβ = 0,8-as teljesítménytényező mellett.
4. táblázat.
Pontossági osztály
0,1
0,2
0,5

Áram hiba h(%)
± 0,1
± 0,2
± 0,5

Szöghiba δ (mrad)
± 0,15
± 0,3
± 0,6

Ha a feszültségváltó hibáját nem az előzőkben leírt terheléseknél specifikálták, akkor a pontossági
vizsgálatokat az adattáblán feltüntetett tartományban kell elvégezni.
A több szekunder tekercsű feszültségváltók egyik szekunder tekercsének hibája sem lehet nagyobb az
előírtnál, miközben a feszültségváltó többi szekunder tekercsét névleges értékkel terhelik, vagy a
tekercsek üres járásban vannak. E követelmény teljesülésének ellenőrzésére elegendő a tartomány
szélső értékein végzett méréseket elvégezni.
7.3
A kombinált mérőváltók pontossági követelményei
A kombinált mérőváltók esetében, a 7.1 - 7.3 pontokban leírt követelményeket együttesen kell
alkalmazni.
8.

HITELESÍTÉS

8.1
A hitelesítés eszközei
A mérőtranszformátorok hibáinak megállapítására háromféle alapelv szerint működő hitelesítő
berendezést használnak: kompenzációs, differenciál és áram komparátoros.
A hagyományos mérőhíd kiegyenlítettségének a jelzésére megfelelő érzékenységű nullindikátor
(varázsszemes, mutatós kivitelű, vagy katódsugárcsöves oszcilloszkóp) szolgál.
A mérőhidakhoz tartozó etalon mérőtranszformátorok.
Áramváltó műterhelések (0 ÷ 3,75) VA, cosβ = 1 és (5 ÷ 60)VA, cosβ = 0,8 látszólagos
teljesítménnyel és teljesítménytényezővel.
Feszültségváltó műterhelések, az adattáblán feltüntetett szabványos terhelések, teljesítménytényezőjük
cosβ = 0,8.
Az áramváltó szekunder áramának mérésére, legalább 1-es pontossági osztályú, kis fogyasztású
ampermérő szolgál, amelyen az 1 - 5 - 120 %-os gerjesztési értékek folyamatosan és jól leolvashatók.
A feszültségváltó szekunder feszültségének mérésére, legalább 1-es pontossági osztályú voltmérő
szolgál, amelyen a (80 ÷ 120) %-os névleges feszültséghez tartozó értékek folyamatosan és jól
leolvashatók.
A mérőfeszültség, illetve mérőáram előállítására szolgáló tápegység, leválasztó transz-formátoros
kivitelű legyen. A tápegységnek olyannak kell lennie, hogy alkalmas legyen a hitelesítésben előforduló
minden mérőtranszformátor névleges feszültsége (80 ÷ 120) %-os, illetve névleges árama 1 - 120 - 200
%-os értékének beállítására. A szabályozás folyamatosságának és finomságának pedig olyannak kell
lennie, hogy a kívánt érték legalább 1 %-os pontossággal beállítható legyen. A tápegység sem a
Az adatbázisban lévő elektronikus változat az érvényes!
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feszültségben, sem az áramban nem tartalmazhat az alaphullám amplitúdójának 5 %-ánál nagyobb
amplitúdójú felharmonikust. A tápegységnek olyan biztonsági KI - BE kapcsolóval kell rendelkeznie,
hogy az a mérőasztaltól vezérelhetően, esetleges rövidzárlat vagy egyéb zavar esetén kikapcsolható
legyen. A KI / BE kapcsolt állapotot jelzőlámpával is jelezni kell.
A méréshez szükséges megfelelő hosszúságú és keresztmetszetű, kapocs megjelöléssel ellátott
mérővezetékek szükségesek.
Megfelelő földelési lehetőséget biztosító földelő kapocs.
A hitelesítés eszközeit: mérőhidat, etalon mérőtranszformátorokat, műterheléseket, volt és
ampermérőket az OMH hitelesíti az üzemeltetők kezdeményezésére. A használati etalonok hitelesítési
bizonyítványait a mérőműszerekkel együtt meg kell őrizni a várható joghatás idejére, de legalább 5
évig.
A használati etalonok hitelesítésének érvényességi ideje 2 év.
8.2
A hitelesítés körülményei
A mérőtranszformátorok hitelesítése az OMH Nagyfeszültségű mérések laboratóriumában, a
Mértékhitelesítő Hivatalok helységeiben, vagy az OMH által a hitelesítések végzésére engedélyezett
belföldi és külföldi gyártóművi laboratóriumokban, helyiségekben és mérőberendezésekkel végezhető
el. A hitelesítő helyiségek műszaki és általános felszereltségének követelményeit az OMH határozza
meg, és ezek meglétét évenként ellenőrzi. A feltételek teljesülése esetében, 1 évre érvényes engedélyt
ad ki. Az évenkénti felülvizsgálatot az engedély határidejének lejárta előtt a hitelesíttetők
kezdeményezik, ellenkező esetben a helyiség engedélye megszűnik. A belföldi hitelesítő helyiségek
bejáratán az „OMH Hitelesítő Laboratórium” feliratot kell elhelyezni.
Külföldön és belföldön végzett hitelesítéseknél, a vizsgálatok megkezdése előtt ellenőrizni kell a
gyártó vizsgáló laboratóriumának metrológiai felkészültségét. Különös figyelmet kell fordítani a
vizsgálatok használati etalonjai (az eredő mérési bizonytalanságot közvetlenül befolyásoló mérőhidak,
normálváltók stb.) nemzetközi etalonokra történő érvényes pontossági visszavezetettségének az
ellenőrzésére. Elemezni kell a komplex hitelesítő berendezés eredő hibájának komponenseit, és ez
alapján becsülni kell az eredő mérési bizonytalanságot. Vizsgálat tárgyát képezi a laboratórium
rutintesztek végzésére – köztük a belső kisülés mérésekre – történő felkészültsége is. A vizsgálatok
eredményei alapján minősíteni kell a laboratórium felkészültségét, a hitelesítések elvégzésének
engedélyezésével vagy annak megtagadásával.
Külföldi gyártóknál ismételten végzett hitelesítések esetében rendszeresen (legalább 1-2 évenként),
vagy nagyobb darabszámban megrendelt mérőtranszformátor hitelesítésének megkezdése előtt kell a
laboratóriumot minősíteni, és adott időre vagy darabszámra kell a helyszíni hitelesítések végzését
engedélyezni.
Külföldi laboratóriumokban végzett hitelesítéseknél az alkalmazott etalonok nemzetközi etalonokra
történő érvényes pontossági visszavezetettségét dokumentumok (hitelesítési, kalibrálási
bizonyítványok) alapján kell ellenőrizni.
Külföldön a vizsgáló laboratórium metrológiai felkészültségének elbírálását segíti, ha az érvényes EN
45000 szabványsorozat szerinti akkreditálással rendelkezik. Ilyen esetekben a minőségbiztosítási
rendszer működtetésének ellenőrzésére, a vizsgáló berendezések rendszeres felülvizsgálatára előírt
dokumentumok folyamatos vezetésének ellenőrzésére kell a hangsúlyt fektetni. Az IS0 9000-es
szabvány szerinti tanúsítások megléte fontos, de ezek elsősorban a mérőgyártást és nem a laboratórium
metrológiai felkészültséget tanúsítják.
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A hitelesítő helyiség tágas, világos, por és nedvesség mentes legyen. A levegő relatív nedvesség
tartalma nem lehet nagyobb, mint 80 %. A külső mágneses tér mágneses indukciójának értéke legyen
kisebb, mint 1mT.
A helyiség (+ 23 ± 2) °C referencia hőmérsékletét a lehetőség szerint biztosítani kell.
A hitelesítő helyiség pormentes padlózatú legyen.
A helyiség ablakait a napfény ellen redőnnyel vagy függönnyel kell felszerelni.
A helyiség mesterséges világításának olyannak kell lennie, hogy a hitelesítést végző személy munkáját
biztosítsa. A munkaszervezésnek olyannak kell lenni, hogy biztosítsa a hitelesítő eljárás folyamatos,
zavartalan menetét és a hitelesítő nyugodt munkáját.
A hitelesítő helyiségben a műszaki berendezéseken kívül, szükséges a mérőhíd tartozékainak és
bizonyítványainak tárolására egy műszerszekrényt, és egy íróasztalt elhelyezni a szokásos felszerelési
tárgyakkal együtt. A hitelesítők ruházatának elhelyezésére alkalmas szekrényt kell biztosítani.
Azokban a hitelesítő helyiségekben, ahol feszültségváltók hitelesítését is végzik, a vizsgált
feszültségváltók méretének megfelelő alapterületű védőráccsal vagy üveggel elhatárolt külön vizsgáló
teret kell kialakítani, amelynek kulccsal zárható, kifelé nyíló villamosan reteszelt bejárati ajtaja van. A
reteszelő áramkörbe jelzőlámpát kell beépíteni, amely a reteszelő áramkör zárásának megtörténtét
egyértelműen és jól láthatóan jelzi.
A hitelesítő helyiséget raktározás céljára tilos használni. A helyiségben a szükséges
mérőberendezéseken túlmenően csak a hitelesítésre előkészített mérőtranszformátorokat szabad
tárolni.
8.3
Hitelesítési eljárás
Hitelesíteni csak érvényes Hitelesítési Engedéllyel rendelkező mérőtranszformátorokat lehet. A
hitelesítés megkezdése előtt meg kell győződni arról, hogy a bemutatott mérőtranszformátor
rendelkezik-e érvényes hitelesítési engedéllyel, és meg kell nézni a típusvizsgálati jegyzőkönyvben a
mérőtranszformátorra vonatkozó egyedi előírásokat, ha vannak, azokat be kell tartani.
8.3.1
Szemrevételezés, külalaki vizsgálat
A vizsgálatok szempontjait és a követelményeket ennek az előírásnak az 5.1 és az 5.2 pontja, továbbá
az egyes mérőváltók típusaira vonatkozó típusvizsgálati jegyzőkönyvek egyedi előírásai és a gyári
dokumentációk alapján kell felállítani.
A hitelesítési eljárás megkezdése előtt szemrevételezéssel kell meggyőződni arról, hogy a hitelesítésre
bemutatott mérőtranszformátorok megegyeznek-e a hitelesítési engedélyt nyert kivitellel, beleértve az
időközben engedélyezett szerkezeti változásokat is.
Ellenőrizni kell a földelésre vonatkozó előírások betartását, a korrózió elleni védelem teljességét és
meglétét, a mechanikus sértetlenséget, a szigetelő felületének épségét és minőségét, a tömítés
megbízhatóságát (az olaj nem szivároghat), a kivezetések sértetlenségét és jelölését, és az olaj
szigetelési szilárdságát igazoló bizonylat meglétét és érvényességét.
Ellenőrizni kell, hogy a mérőtranszformátor adattábláján fel vannak-e tüntetve a hitelesítési előírás 6.
pontjában felsorolt adatok.
Javított vagy felújított mérőtranszformátoroknál meg kell vizsgálni, hogy a visszaszerelt használt
adattábla a szabvány előírásainak eleget tesz-e, megfelelően olvasható-e és elvárható-e, hogy újabb
hitelesítésig egyértelműen olvasható állapotban maradjon.
Mérőváltóknál meg kell győződni arról, hogy a gyártó, illetve a bemutató a hitelesítést megelőzően
elvégezte és hitelt érdemlően bizonylatolta-e a szabványban előírt villamos szilárdsági vizsgálatot.
Az adatbázisban lévő elektronikus változat az érvényes!
A nyomtatott forma kizárólag tájékoztató anyag!
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8.3.2
Méréstechnikai vizsgálat
Hitelesítés csak érvényes hitelesítési engedéllyel rendelkező hitelesítő berendezéseken végezhető. A
hitelesítési engedély meglétét a hitelesítések megkezdése előtt ellenőrizni kell.
Hitelesítés megkezdése előtt a hitelesítő berendezést önhitelesíteni kell. Ha az ön-hitelesítési értékek
megfelelőek, akkor a hitelesítés elkezdhető. Ellenőrizni kell a mérendő és etalon transzformátorok
helyes bekötési sorrendjét, a hitelesítő berendezés mérésnem kapcsolójának állását (ha van) és az osztó
arányok beállítását (számítás alapján).
Eltérő áttétételű normál és mérendő mérőváltók esetén, figyelemmel kell lenni a gerjesztési szintekre.
8.3.2.1 Áramváltók
Az áramváltón a nem mért szekunder köröket (tekercseket) rövidre kell zárni, majd 0,1In nagyságú
árammal próbamérést kell végezni.
A hitelesítendő áramváltót határozott mágnesezettségi körülmények elérése céljából lassan a névleges
szekunder áramerősség 120 %-ára kell felgerjeszteni, majd onnan vissza-felé szabályozva kell
megmérni az áttételi és szöghibáját a vonatkozó szabványok előírásai szerint, a 2. és 3. táblázatban
előírt áramszinteken. A mért hibák nem haladhatják meg a 2. és 3. táblázatban előírt áttételi és
szöghiba határokat.
A sorozatban gyártott új, azonos típusú és áttételű áramváltók hitelesítésének pontossági vizsgálatánál,
kellő tapasztalatgyűjtés után megengedhető, hogy az eljáró hitelesítő az 1. táblázatban előírt
méréssorozatot ne teljes egészében végezze el minden egyes áramváltón. A névleges szekunder
áramerősség 5 és 120 %-ánál, illetve az S kivitelnél 1 és 120 %-ánál minden áramváltó hibáját
ellenőrizni kell.
Az áramváltók terhelését a szekunder kapcsokon kívül lévő áramkör teljes egésze képezi. A mérésnél
használt vezetékek, műszerek terhelését is figyelembe kell venni. Pontossági vizsgálatkor az
áramszintet ± 1 % pontossággal kell beállítani. Az ampermérőt lehetőség szerint a méréshez használt
etalon áramváltó szekunder körébe kell iktatni. Ha a pontossági vizsgálatra használt mérőberendezés
olyan megoldású, hogy az etalon áramváltó szekunder körébe ampermérőt kapcsolni nem célszerű
vagy nem szabad, akkor az ampermérő a vizsgált áramváltó szekunder körébe köthető be. Ezt az
ampermérőt az előírt áramerősség beállítása után, megfelelő keresztmetszetű vezetékkel vagy kúpos
rézdugóval rövidre kell zárni. Gerjesztett állapotban a szekunder áramkört megszakítani tilos! Erre a
célra olyan méréshatárú ampermérőt (vagy mérőket) kell alkalmazni, hogy a beállított áramerősségnél
jól olvasható kitérések adódjanak.
Két vagy több szekunder mérőkörrel ellátott áramváltó nem vizsgált szekunder kapcsait, a mérés
időtartamára rövidre kell zárni.
Az összegező áramváltók hibái nem haladhatják meg a 3. táblázatban a 0,5 pontossági osztályra
megadott hiba értékeket. Az áramváltók hibáit minden primer résztekercsen és valamennyi résztekercs
soros kapcsolásánál meg kell határozni. A nem vizsgált primer résztekercsek kapcsai nyitott állapotban
legyenek. A primer tekercsek egyenkénti és soros vizsgálatánál az áramszinteket 5 A-es névleges
primer áramra kell vonatkoztatni.
8.3.2.2 Feszültségváltók
Feszültségváltó vizsgálatánál a nem mért köröket üresjárásban kell hagyni, majd a mért szekunder
tekercset a névleges terheléssel kell terhelni. (Kivétel a földzárlatjelző tekercs.)
A feszültségváltók pontossági vizsgálatánál az áttételi és szöghibákat a névleges szekunder feszültség
120; 100 és 80 %-ánál kell ellenőrizni. E méréseket a 7.2 fejezetben meg-határozott névleges
terheléssel és annak negyedével kell elvégezni, figyelembe véve az ott lefektetett egyéb leírásokat is.
Az adatbázisban lévő elektronikus változat az érvényes!
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A mért hibák egyetlen vizsgált ponton sem haladhatják meg a 4. táblázatban előírt áttételi és szöghiba
határokat.
Sorozatban gyártott új, azonos típusú és áttételű feszültségváltók pontossági vizsgálatánál, kellő
tapasztalatgyűjtés után megengedhető, hogy az eljáró hitelesítő, csak a névleges szekunder feszültség
80 és 120 %-ánál ellenőrizze a bemutatott feszültségváltók hibáit. A pontossági vizsgálatnál a
feszültségeket ± 1 % pontossággal kell beállítani. A voltmérőt vagy a normál vagy a mérendő
feszültségváltó szekunder körébe kapcsoljuk. Különböző át-tételű normál és mérendő feszültségváltók
mérésénél előnyösebb a voltmérőt a mérendő feszültségváltó szekunder körébe kapcsolni, de figyelni
kell a mérendő feszültségváltó terhe-lésére és a normál feszültségváltó gerjesztési állapotára. A
voltmérőt a feszültség beállítása után ki kell kapcsolni, hogy ne változtassa meg a beállított terhelést.
A teljes vizsgálatot akkor kell minden példányon elvégezni, ha a részeredmények alapján, a
megengedett hibahatárok esetleges túllépésére lehet következtetni.
Két vagy több szekunder mérőkörrel ellátott feszültségváltó tekercsenkénti hibáit, a nem vizsgált
mérőkörök terheletlen állapotában, (nyitott kapcsai mellett) és névleges terhelése mellett is ellenőrizni
kell. A hibák egyetlen vizsgálati ponton sem haladhatják meg a 4. táblázatban megadott határértékeket.
A védelmi és földzárlat jelző tekercsek működőképességéről feszültségméréssel kell meggyőződni.
Háromfázisú feszültségváltók pontossági vizsgálatát fázisonként kell elvégezni. Az előírt
hibahatárokat fázisonként külön-külön teljesíteni kell.(Lásd a 4. táblázatot.)
A háromfázisú feszültségváltók névleges teljesítménye háromfázisú teljesítmény. Szimmetrikus
táplálás és szekunder terhelés esetén az alábbiak szerint kell eljárni:
 Csillagpont kivezetéssel ellátott feszültségváltót, a névleges háromfázisú látszólagos
teljesítménynek megfelelő terhelés egyharmadával kell lezárni. Először mérjük az A-N; a-n
tekercseket, miközben a N és n kapcsok földpotenciálon vannak. Ezután a B-N; b-n és a C-N; c-n
kapcsok mérése következik az előzőkben leírtak szerint. Abban az esetben, ha a feszültségváltón a
fázisonként értelmezett terhelés van megadva, például 3 x 30 VA ,akkor a méréseket fázisonként
30 VA-es terheléssel kell elvégezni.
 Csillagpont kivezetés nélküli feszültségváltó hitelesítésénél először mérjük az A-B; a-b
tekercseket, miközben a B és a b kapcsok földpotenciálon vannak. Ezután az A-C; a-c tekercsek és
a B-C; b-c tekercsek mérése következik az előzőekben leírtak szerint.
 Csillagpont kivezetés nélküli, háromfázisú feszültségváltók pontossági vizsgálatánál a megfelelő
szekunder kapcsokat a névleges háromfázisú terhelés (látszólagos teljesítmény) 1
szorosának
3
megfelelő terheléssel kell lezárni. Pl.: Ha az adattáblán feltüntetett teljesítmény 90 VA, ekkor a
fenti kapcsokat rendre 90 VA, azaz 52VA terheléssel mérjük.
3
Háromfázisú ötoszlopos feszültségváltók földzárlatjelző tekercseire a 8.3.2.2.4 pont előírásai nem
vonatkoznak.
A kombinált mérőváltók esetében a 8.3.2.1 és a 8.3.2.2 pontban leírtakat együttesen kell alkalmazni.
8.3.2.3 Rutin tesztek
A mérőváltók darabonkénti hitelesítésénél, a rutin tesztek – IEC 600044-1-es szabvány 6.2 pontja,
illetve az IEC 600044-2-es szabvány 7.2 pontja szerinti – dokumentált elvégzését és a jegyzőkönyvek
bemutatását, a HE 8.6.4 és 8.6.5 pontban leírt hiba meghatározások kivételével, a gyártóktól meg kell
követelni a hitelesítő vizsgálatok megkezdése előtt. Az eljáró hitelesítőknek jogukban áll a rutin
vizsgálatok szúrópróbaszerű megismétlését kérni a dokumentált vizsgálati eredmények ellenőrzése
céljából.
Az adatbázisban lévő elektronikus változat az érvényes!
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Bemutatott új gyártási szériák esetében, típusonként a bemutatott darabszám 10 %-ánál, kis darabszám
esetén legalább 2 darabnál indokolt a rutintesztek (beleértve a belső kisülés vizsgálat) megismételt
elvégzésének kérése.
8.4

A hitelesítési eljárás idő előtt való befejezése

8.4.1
Valamilyen hiányosság miatt javításra visszaadás lehetőségének megadása
Ha a szemrevételezés és külalaki vizsgálat során alaki vagy egyéb hiányosság derül ki (lásd a 8.3.2
pontot), akkor a kifogásolt mérőtranszformátort az eljáró hitelesítő a bemutatónak javításra visszaadja.
Ilyenkor hitelesítési díjat nem kell felszámítani.
8.4.2
Teljes elutasítás
Ha a méréstechnikai vizsgálat során derül ki, hogy a mérőtranszformátornak alapvető mechanikai
hiányossága van, vagy nem teljesíti specifikált pontosságát, akkor a mérőtranszformátort el kell
utasítani, a teljes hitelesítési díj egyidejű felszámolása mellett. A mérőtranszformátort csak a
kifogásolt hibák maradéktalan kijavítása után lehet hitelesítésre újra bemutatni.
8.4.3
A hitelesítés felfüggesztése
Ha a hitelesítési eljárás lefolytatásánál a bemutatott mérőtranszformátorok jelentős hányada
rendszeresen visszautasításra kerül (például: a gyártók vagy javítók hiányos minőségi ellenőrzése
miatt, nem megfelelő a gyártás vagy javítás technológiája stb.), akkor az OMH a hitelesítő állomáson a
mérőtranszformátor típus hitelesítését felfüggeszti.
8.5
Kiértékelés
A szemrevételezéssel történő vizsgálatokat megfelelt - nem felelt meg minősítéssel kell elbírálni.
A mérésekkel végzett vizsgálatok eredményeit a mérőtranszformátorokra előírt hibahatárokkal történő
összehasonlítás alapján kell minősíteni. A vizsgálatot akkor kell megfelelőnek minősíteni, ha a mért
érték az előírt határok között van.
Minden olyan esetben, amikor az etalon mérőtranszformátor és a mérőhíd eredő rend-szeres hibája
nem hanyagolható el a vizsgált mérőtranszformátor megengedett hibájához képest (és értéke ismert),
továbbá amikor az etalon és a vizsgált mérőtranszformátor áttétele nem pontosan azonos és ez
rendszeres hibát visz a mérésbe, a rendszeres hibával korrigálni kell a mérési eredményeket.
8.6
Bélyegzés
Ha a bemutatott mérőtranszformátor az összes hitelesítési követelménynek megfelelt, akkor a
mérőtranszformátort a mérésügyről szóló, 1991. évi XLV. törvény 2. sz. melléklete 1., illetve 2.
pontjában leírt használati etalon, illetve használati mérőeszköz hitelességét tanúsító bélyegzéssel kell
ellátni, az 5.2.1 pontban előírt követelmények betartásával. A bélyegzések száma szükség szerinti.
(Lásd a típusvizsgálati jegyzőkönyv előírását.)
A 0,1; 0,2 és 0,5 pontossági osztályba sorolt mérőtranszformátorokat alkalmazástól függően
hitelesítési vagy használati etalon, míg az 1 pontossági osztályú összegező áramváltókat hitelesítési
bélyeggel kell ellátni.
A bélyegző lenyomatot a mérőtranszformátoron alkalmazott ónozott lágy acél huzalon (plomba huzal)
függő alumínium, illetve ólom pogácsán (plombán) vagy viasz pecséten kell elhelyezni. Amennyiben a
mérőváltót plombával nem lehet lezárni, úgy ezüst, illetve arany-színű levonóképes bélyeggel kell
ellátni.
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8.7
Bizonylatolás
A hitelesítő vizsgálatok eredményeit jegyzőkönyvben (sorozat méréseknél összefoglaló jegyzőkönyv)
kell rögzíteni. Az ügyfelek kívánságára egyedi hitelesítési bizonyítványt is ki kell adni. Vállalati
hitelesítő helységekben történő hitelesítéseknél a jegyzőkönyvek és hitelesítési bizonyítványok
elkészítésének feltételeit a hitelesíttetők kötelesek biztosítani.
A hitelesítési bizonyítványnak tartalmaznia kell mindazokat az adatokat, olvashatóan és
letörölhetetlenül, amelyből a hitelesítés tárgya, a hitelesítésre bemutató adatai, a hitelesítés helye és
ideje, érvényessége, valamint a hitelesítést végző személy, az alkalmazott etalon, a hitelesítés módja és
körülményei meghatározhatók.
A fentiek figyelembe vételével kétféle bizonyítvány adható ki:
 bizonyítvány használati etalon hitelesítéséről,
 bizonyítvány mérőeszköz hitelesítéséről.
A vizsgálatokról készített jegyzőkönyveket - papíron, vagy mágneses adathordozón- a várható
joghatás idejére (minimálisan a hitelesítés érvényességi idejére, de legalább öt évig) a hitelesíttetőnek
meg kell őrizni.
9.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Az olyan mérőtranszformátorok, amelyek mellékkészülékkel együtt alkalmasak az 1.1 szakaszban
felsorolt valamely pontossági osztályú mérésre, akkor hitelesíthetők, ha ezen utasítás hitelesítési és
műszaki követelményeinek megfelelnek.
Az ilyen mérőtranszformátorokon bélyegezhető fémtáblát kell elhelyezni, amely a „Csak
a.............számú mellék készülékkel alkalmazható” szöveget és az összekapcsolás módját tartalmazza.
A mellékkészüléken elhelyezett táblán fel kell tüntetni a vele kapcsolt mérőtranszformátor gyártási
számát, típusát, az összekapcsolás módját és az OMH által esetenként megállapított működési
adatokat.
Az 1 és 5 A-es névleges szekunder áramtól eltérő speciális áramváltók hitelesítését – külön engedély
hiányában – az OMH laboratóriuma végzi.
A hitelesítést csak olyan hitelesítő berendezéssel lehet végezni, amelyet az OMH felülvizsgált és
érvényes hitelesítési bizonyítványa van. A berendezések hitelesítési bizonyítványa 2 évig érvényes.
A rendszeres hitelesítést végző vállalati Hitelesítő Laboratóriumokat és hitelesítő helyiségeket az
OMH évenként felülvizsgálja (ellenőrzi ezen HE feltételeinek teljesülését) és 1 éves időtartamra
engedélyezi a hitelesítések végzését. Az etalonok hitelesítését és a hitelesítő helyiségek
felülvizsgálatát – az érvényességi idők lejárta előtt – a hitelesíttetők kezdeményezik az OMH-nál.
Az egyedi hitelesítések érvényességi idejét (15 év, illetve 2001. január 1. utáni hitelesítéseknél
korlátlan) a mérésügyről szóló törvény végrehajtására kiadott 127/1991. (X. 9.) Kormányrendelet,
illetve az azt módosító 68/2000. (V. 19.) Kormányrendelet „Kötelező hitelesítésű mérőeszközök” című
melléklete határozza meg.
A mérőváltók és villamos fogyasztásmérők hitelesítő berendezéseiben használt laboratóriumi etalon
mérőváltók hitelesítésének érvényességi ideje ettől eltérő:
 mérőváltók hitelesítésénél 2 év,
 villamos fogyasztásmérőknél 5 év (a villamos fogyasztásmérők HE 19 előírása alapján ).
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A mérőváltó hitelesítő berendezésekben használt etalonok hitelesítésének maximális érvényességi
ideje:
 mérőhíd és tartozékai (műterhelés, ampermérő, voltmérő, nyomtató) 2 év,
 egyéb mérőeszközöknél, a hitelesítési bizonyítványban megszabott érvényességi idő.
Az engedélyezett hitelesítő berendezés eredeti állapotához képest történő megváltoztatását,
meghibásodás utáni javítását az OMH-nak be kell jelenteni. A bejelentés elmulasztása és ennek
kapcsán az újra hitelesítés elmaradása esetén az engedély érvényét veszti.
A Hitelesítési Előírásban nem szabályozott kérdésekben a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény,
és annak végrehajtásáról szóló 127 / 1991. (X. 9.) Korm. rendelet előírásai szerint kell eljárni.
A mérésügyi szolgáltatások díjait az érvényben lévő mérésügyi díjtétel rendelet előírásai alapján kell
megállapítani.
Jelen Hitelesítési Előírás hatályba lépésével egyidejűleg a HSZ. 39-97. számú, Mérőtranszformátorok
című Hitelesítési Szabályzat érvényét veszti.
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1. melléklet: Munkavédelem
A hitelesítő méréskapcsolás összeállítása csak kikapcsolt, nagyfeszültség esetén feszültségmentes
áramkörön végezhető.
Feszültségmentesítés:
 villamos berendezés kikapcsolása, leválasztása; (kapcsoló és biztosító, szakaszoló, csatlakozó
vezeték),
 visszakapcsolás megakadályozása; (lakat, biztosító elvitele, bekapcsolni tilos tábla),
 feszültségmentesség ellenőrzése; (feszültségkémlelő, voltmérő, szemrevételezés),
 kisütés, földelve rövidre zárás.(Min. 25 mm2 keresztmetszet).
Különösen gondosan kell az áramváltók szekunder vezetékeit rögzítetten bekötni, mivel a szekunder
kör – gerjesztés alatti – megszakadása esetén veszélyes feszültség léphet fel (élet és vagyonbiztonság).
A nagyáramú áramkör kábelezésénél védőkesztyűt kell használni az ártalmas hő és a mechanikai
behatások ellen.
Ügyelni kell a nagyáramú kábelek elhelyezésénél arra, hogy a szigeteletlen primer kábel zárlata a
rézvezeték szétfröccsenésével járó zárlatot eredményezhet.
Nagyfeszültségű vizsgálat esetén a vizsgálat vezetőjének - bekapcsolás előtt - személyesen meg kell
győződnie arról, hogy a mérésre vonatkozó rendelkezéseket helyesen megvalósították-e, valamint
hogy a veszélyeztetett térben nem maradt ember.
Közvetlenül a nagyfeszültségű térbe belépés után az előbb feszültség alatt álló részeket le kell földelni.
Nagyfeszültségű mérés esetén a vizsgálat vezetője mellett a vizsgálatban egy szakképzett (az esetleg
szükségessé váló kikapcsolásra figyelő, annak végrehajtására kioktatott) személynek kell részt vennie,
aki veszély esetén lekapcsolhat (vész ki gomb).
Az OMH telephelyén kívül végzett hitelesítés során a helyi munkavédelmi-, és balesetelhárítási
előírásokat is be kell tartani.
Az OMH telephelyén kívül végzett hitelesítő mérés csak helyismerettel rendelkező szakember
irányításával végezhető.
A villamos hitelesítéseket csak kiképzett (kioktatott) szakemberek (köztisztviselők), az MSZ 1600/11.
által meghatározott körülmények között, az MSZ 1585/1. figyelembevételével végezhetik.
A hitelesítés helyén érvényes munkavédelmi utasításnak megfelelően védőeszköz viselése illetve
használata kötelező.
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2. melléklet: Típusvizsgálati mérések
Az alább leírt vizsgálatok a típusvizsgálatok részét képezik, a folyamatban lévő vizsgálatok
lezárásához szükségesek. Elvégzésükre kizárólag akkor kerülhet sor, ha a hitelesítési eljárás
lefolytatását kérő ügyfelek a típus tesztek (zárlati áram, lökőfeszültség, melegedés vizsgálatok stb.)
akkreditált laboratóriumokban, de minimálisan használati etalonjaik nemzetközi etalonokra történő
érvényes visszavetettségét dokumentáltan igazolni tudó laboratóriumokban elvégzett, részletes
vizsgálati jegyzőkönyveit az OMH szaklaboratóriumának bemutatták, és azt az OMH elfogadta.
A méréses vizsgálatok megkezdése előtt
 gyártásban ellenőrizni kell az ISO szabványok szerinti minőségbiztosítási rendszer működtetését
(ennek hiánya nem kizáró feltétel),
 a próbateremben ellenőrizni kell az akkreditálásnak megfelelő működtetést; ennek hiányában
minimálisan az alkalmazott használati etalonok nemzetközi etalonokra történő érvényes
visszavezetettségét kell ellenőrizni, minősíteni kell a mérési eljárásokat, ellenőrizni kell
vizsgálatok eredő mérési bizonytalanságát,
 végig kell nézni a gyártás technológiát, és ellenőrizni kell, hogy a konstrukciós megoldások,
szerkezeti elemek, szigetelések, tekercselések stb. megegyeznek-e a típusvizsgálathoz benyújtott
dokumentumokkal és leírásokkal,
 tisztázni kell minden olyan konstrukcióval, specifikációval, szabvány követelménnyel, bemutatott
típusvizsgálati jegyzőkönyvek mérési eredményeinek visszavezetettségével, stb. kapcsolatos
problémát, amelyeket a benyújtott dokumentumok alapján nem lehetett egyértelműen ellenőrizni.
Az alábbi vizsgálatokat elvégezni kizárólag ezeknek az ellenőrzéseknek a pozitív eredménnyel történő
lezárása után lehet. Ellenkező esetben meg kell tagadni a további vizsgálatokat.
Áramváltók esetében el kell végezni az IEC 600044-1 szabvány 6.2 pontjában előírt rutinteszt
vizsgálatokat:
 kapcsolási jelölések ellenőrzését, a szabvány 8.1 pontja szerint,
 a primer tekercsek ipari frekvenciájú próbafeszültséggel történő vizsgálatát a szabvány 8.2.1 pontja
szerint,
 a részleges kisülés mérést a szabvány 8.2.2 pontja szerint,
 a szekunder tekercsek szigetelési szilárdság vizsgálatát ipari próbafeszültséggel, minden egyes
tekercs és a föld között továbbá egymás között, a szabvány 8.3 pontja szerint,
 a tekercsek menetszigetelésének vizsgálatát a szabvány 8.4 pontja szerint,
 a hibák (Fs műszerbiztonsági tényező, összetett hiba, vizsgálatok utáni pontosság ellenőrzések)
meghatározását a szabvány 11.5, 11.6 vagy 12.4 és 12.6 pontjai szerint.
Feszültségváltók esetében el kell végezni az IEC 600044-2 szabvány 7.2 pontjában előírt alábbi
rutinteszt vizsgálatokat:
 kapcsolási jelölések ellenőrzését, a szabvány 9.1 pontja szerint,
 a primer tekercsek ipari frekvenciájú próbafeszültséggel történő vizsgálatát a szabvány 9.2 pontja
szerint,
 a részleges kisülés mérést a szabvány 9.2.4 pontja szerint,
 a szekunder tekercsek szigetelési szilárdság vizsgálatát ipari frekvenciájú próbafeszültséggel,
minden egyes tekercs és a föld között továbbá egymás között, a szabvány 3.3 pontja szerint,
 a hibák (vizsgálatok utáni pontosság ellenőrzések) meghatározását a szabvány 12.4 és 13.7 pontjai
szerint.
Az elvégzett vizsgálatok (beleértve a 8.3.2, 8.4.3 és 8.4.4 pontokba előírtakat is) pozitív eredményei
esetében, a típusvizsgálati eljárás lezárását követő Hitelesítési Engedély kiadása után, a vizsgált
mérőváltók első hitelesítése elismerhető és tanúsítható.
Az adatbázisban lévő elektronikus változat az érvényes!
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