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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 szintmérő szondákra vonatkozik. Hatálya a
0-4 m méréstartományú, automatikusan működő tartályszintmérő és folyadékfázishatár-szintmérő
szondákra terjed ki, amelyek helyhez kötött álló vagy fekvő hengeres, valamint gömb alakú tartályokba
töltött folyadékok szintjének meghatározására vagy szintváltozásának mérésére szolgálnak.
Jelen előírás érvényben lévő nemzetközi ajánlások (OIML; ISO) 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 szintmérők a tartályban lévő folyadék térfogatát jelezzék. Jelen előírásban használt mennyiségek jelét,
valamint ezen mennyiségek használható egységeit és az egységek jelét a 1. táblázat tartalmazza.
1. táblázat

megnevezése

jele

szintmagasság

-

A mennyiség
SI
egységének
megnevezése
jele
méter
m

sűrűség
hőmérséklet
szintmérő méretek

ρ
T
-

kilogramm per köbméter kg/m3
kelvin
K
-

3.

további törvényes
mértékegységeinek
megnevezése
jele
centiméter
cm
milliméter
mm
gramm per köbcentiméter g/cm3
Celsius-fok
°C
milliméter
mm

ALAPFOGALMAK

3.1
Szintmérő
Tartályokba töltött folyadékok szintjének meghatározására vagy szintváltozásának mérésére szolgáló
mérőeszköz.

3.2
Működési elv
A szintmérő mereven kialakított szondája függőlegesen nyúlik a tartály belsejébe és típusától függően
különböző elvek alapján mérheti a tartályban lévő folyadék magasságát.

Nem úszós rendszer esetében a szonda folyadékba merülő része működhet kapacitív vagy induktív
mérőszondaként, de bármilyen más fizikai elv (pl. megtöltött rezgő cső saját frekvenciája függ a
tömegétől, vagy folyadékba merülő rúd súlya függ a kiszorított folyadék súlyától stb.) felhasználható,
amely a jelen előírásnak megfelelő metrológiai követelményeket biztosítani tudja.

Magnetostrikciós elven működő szonda olyan függőleges csőből áll, amely a csövet körbefogó úszót
megvezeti. Az úszóban mágnes van elhelyezve, amely a folyadékszint magasságában úszva
megváltoztatja a cső belsejében lévő anyag mágnesezettségét. A szonda fejéből kibocsátott hullám a
megváltozott mágnesességű helyről visszaverődik.
Az adatbázisban lévő elektronikus változat az érvényes!
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4.

MEGHATÁROZÁSOK

4.1
Referenciahőmérséklet
Az a hőmérséklet, amely mellett a mérőeszköz a megadott hibahatáron belül a helyes értéket mutatja.
4.2
Referencia sűrűség
Az a sűrűségérték, amely figyelembevételével a mérőeszközt szintmérésre kalibrálták.

4.3
Referencia feltételek
A mérőeszköz által mért eredményt befolyásoló tényezők értékeinek meghatározott tartománya,
amelyeket azért rögzítünk, hogy biztosíthassuk a vizsgálat során kapott mérési eredmények
összehasonlíthatóságát.
4.4
Üzemi működési feltételek
Azok a feltételek, amelyek teljesülése esetén a szintmérő szonda alkalmas az előírt mérési pontosságon
belül üzemelni
4.5
Megengedett legnagyobb hiba
A mérőeszközre referencia feltételek mellett megengedett hiba és a járulékos hibák eredőjének összege
4.6
Járulékos hiba
A helyes értéktől való miden eltérés, amely (valamely fizikai hatásra) nem referencia körülmények
között lép fel.
4.7
Korrekció
Az a számérték, amit a mérőeszközön leolvasott értékhez előjelével hozzáadva a helyes értéket kapjuk.

4.8
Időbeli állandóság (stabilitási hiba)
Az a hiba, amely egy használati ciklus után az előző ciklusban megállapítható hiba növekményeként
jelentkezik.
4.9
Referenciasík
A mérendő tartály felső pontján maradandóan kialakított vízszintes vonatkoztatási sík, amelyhez a
tartály kalibrált adatait illesztik. (Megjegyzés: a mérésre használt szintmérő szonda nem feltétlenül a
referenciasíkon keresztül menő függőleges tengely vonalában kerül felépítésre.)
4.10
Légtérmagasság
A referenciasík és a tartályba töltött folyadék felszínének távolsága.
4.11
A tartály összlégtérmagassága
A referenciasíktól számított légtérmagasság, amikor a tartályban nincs folyadék. (általában a
tartályfenék távolsága a referenciasíktól)
4.12
Illesztési pont
Az a légtérmagasság, amely megmérése után a szintmérő által kijelzett légtérmagasság vagy a
folyadékszintmagasság értéket a mért értékhez hozzáállítják. (Ennek alapján a szintmérő által mutatott
értéket és a tartály kalibrációs táblázatát összerendeljük)
4.13
Irányváltási hiba (hiszterézis)
Ugyanarra a mérési pontra vonatkoztatott, de ellentétes irányból megközelítve jelentkező hibák
különbsége.
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5.

SZERKEZETI ELŐÍRÁSOK

5.1
Külalak
Külalakra a szintmérő szondának meg kell felelnie a gyártó által a vonatkozó műszerkönyvben
megadottaknak
5.2
Anyag
A mérőeszköz felépítéséhez használt anyagok feleljenek meg a típusvizsgálati jegyzőkönyvben
jóváhagyott műszerkönyv, vagy gépkönyv előírásainak.
A mérőtérrel közvetlenül érintkező anyagok minősége feleljen meg a biztonságtechnikai előírásoknak,
és vegyi szempontból a mérendő közeg anyagával szemben ellenálló legyen.
5.3
Felépítés
A hitelesítendő szintmérők meghatározott méretű mérőszondából és a szonda felső részén elhelyezett
fejből állnak.
A szondába be lehet építeni olyan elektronikus részegységeket, amelyek más mértékek
meghatározására, illetve a járulékos hibák csökkentése céljára szolgálnak. (például Pt ellenálláshőmérő.)

Úszós rendszerű szonda méreteihez (úszó sűrűségéhez) hozzá kell rendelni a mérendő folyadék
sűrűségtartományát

A szintmérő szondát a gyárilag előírt olyan közbenső egységek és feldolgozóegységek alkalmazásával
üzemeltethetik, amelyek használhatóságát a vonatkozó típusvizsgálati jegyzőkönyvben megállapították.
5.4
Műszaki követelmények
A kijelzőeszköz felbontása legalább 1 mm legyen.

A szonda anyagának lineáris hőtágulási együtthatója ismert legyen.

A mértékjellel ellátott kijelzett érték törvényes hosszmérték egységekben legyen megadva.
Egy szintmérő szonda több kijelzővel is ellátható.

Több szintmérő szonda egy kijelzővel is működtethető.

Kijelzőegységként nyomtató is alkalmazható.

5.5
Az alkalmazott elektronikával szemben támasztott követelmények
Az elektronikus egységeknek ki kell elégíteniük a biztonsági előírásokat. Ezek vizsgálata nem
mérésügyi tevékenység, de a mérésügyi tevékenység biztonságos végzése miatt a típusról a BKI
(Sújtólég- és Robbanásbiztos Villamos Berendezések Vizsgáló Állomása) megfelelőségi tanúsítványt
meg kell követelni.
6.

MEGJELÖLÉS, FELIRATOK

6.1
Kötelező jellegű feliratok
A szintmérő szonda fején a következő adatokat kell jól láthatóan, olvashatóan és letörölhetetlenül
feltüntetni:
a szonda típusszámát,
a gyártó vállalat nevét és/vagy bejegyzett gyári jelét,
a szonda gyári számát és a gyártás évét,
bármely más információt, amelyet a hitelesítési engedélyben kötelezően előírtak.
Az adatbázisban lévő elektronikus változat az érvényes!
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6.2
Fakultatív jellegű feliratok
Az egyes szonda-típusok hitelesítési engedélye más feliratok – pl. a szonda tulajdonjogi hovatartozása,
a tulajdonos külön sorszámozása – 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.
7.

METROLÓGIAI KÖVETELMÉNYEK

7.1
Hitelesítési hibahatárok
Az egyes típusokra referencia körülmények között megengedett hibahatárokat a hitelesítési engedélyek
tartalmazzák.
7.2
Üzemi hibahatárok
Az üzemi körülmények között működő készülék megengedett hibahatárai:
folyadékszintmérő szonda esetében
± 2 mm,
fázishatárszintmérő szonda esetében
± 5 mm.
7.3
Hibaérték különbségek
Azonos irányban történt elmozdulás esetén mért bármely két hibaérték különbségének abszolút értéke
nem lehet nagyobb, mint:
folyadékszintmérő szonda esetében
2 mm,
fázishatárszintmérő szonda esetében
5 mm.
7.4
Hiszterézis hiba
A hiszterézisből származó hiba nem lehet nagyobb, mint
folyadékszintmérő szonda esetén
1 mm,
fázishatárszintmérő esetén
2 mm.
7.5
Együttfutás
Amennyiben a mért szintértékek azonos időben egyszerre több kijelzőn is megjelennek (Pl. mechanikus
kijelzőn, számítógép képernyőjén és nyomtatón), bármely két kijelzőn mutatott érték nem térhet el
egymástól nagyobb mértékben, mint 1 mm.
7.6
Hőmérsékletmérési hiba
A hőmérsékletmérésre alkalmas szintmérők legalább ± 0,5 °C pontossággal mérjék a folyadékhőmérsékletet.

7.7
Üzemi működési feltételek
(- 25 ÷ + 55) °C környezeti hőmérséklettartományon belüli üzemelés.
Indokolt esetben a gyártó szűkebb tartományt is megadhat.
Más befolyásoló tényezők hatása esetén a gyártó köteles ezen tényezőkre vonatkozóan az üzemi
működési feltételek tartományát megadni.
8.

HITELESÍTÉS

8.1

A hitelesítés eszközei

8.1.1
Hitelesítő eszközök
OMH
Hitelesítési
bizonyítvánnyal
rendelkező
használati
etalon
hosszmérőeszköz
szintmagasságméréshez. A bizonyítványban megadott korrekciók bizonytalansága nem haladhatja meg a
± 0,2 mm-t.
Az adatbázisban lévő elektronikus változat az érvényes!
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OMH által használati etalon berendezéssé nyilvánított hitelesítő berendezés. A hitelesítő berendezéssel
történő hitelesítés elvi felépítési lehetőségei az 1., 2. és 3. ábrán láthatók.

OMH által vizsgált hőmérő, legalább (0 ÷ +50) °C méréstartományú és 0,1 °C felbontású a környezeti
hőmérséklet meghatározásához.
8.1.2
Hitelesítő segédeszközök
Tolómérő (a főbb méretek ellenőrzéséhez),
mérőszalag (a főbb méretek ellenőrzéséhez),
törlőrongy, háztartási tisztítószerek,
számítógép, zsebszámológép (a számításokhoz, műveletek végzéséhez),
levonóképes hitelesítési bélyeg, ólom vagy alumíniumplomba, plombazsinór, plombafogó (a
bélyegzéshez).
8.2
A szintmérő szonda helyszíni hitelesítéséhez szükséges eszközök
Tartálymérő-szalag, vagy hitelesített használati etalon szintmérő eszköz a tartályon az illeszkedési pont
meghatározásához. Megengedett legnagyobb hibája nem haladhatja meg a ± 1 mm-t.
1. ábra
Hitelesítés folyadékban, referencia etalonnal
történő összehasonlítással

2. ábra
Hitelesítés folyadékban, etalon mérőszalaggal
történő összehasonlítással

3. ábra
Hitelesítés mérőfolyadék nélkül, etalon mérőszalaggal történő összehasonlítással
8.3
A hitelesítés körülményei
A hitelesítő berendezést úgy kell elhelyezni, hogy környezete biztosítani tudja a környezeti hőmérséklet
állandóságát. A környezeti hőmérséklet +15 ÷ +25 °C hőmérséklettartományon belül legyen, és a
függőleges irányban mérhető hőmérséklet-különbségek ne haladják meg a 2 °C-t. Ha ezt a környezet
nem tudja biztosítani, a berendezést „klimatizálhatóvá” kell tenni a kívánt részek burkolócsővel történő
ellátásával és a levegőnek a csőben történő cirkuláltatásával.

A Hitelesítő Laboratórium egyéb feltételek tekintetében feleljen meg az OMH elnöki utasításnak. A
hitelesítési eljárás

8.4

A hitelesítési eljárás

8.4.1
Általános rész
A hitelesítés lehet első, illetve időszakos hitelesítés.
A hitelesítési tevékenység a szonda külalaki vizsgálatából és a szintkülönbségmérés pontosságának
ellenőrzéséből tevődik össze.
A felhasználó részére a szonda által mért szintmagasság helyes értékre állítását (a kalibrációs
táblázathoz illesztést) a tartályon ellenőrizni kell abban az esetben, ha a szonda a mérőhelyen elmozdítás
ellen plombálhatóan beépített és a tartályra az OMH érvényes kalibrációs táblázatot adott ki. Ez az
illesztési művelet csak akkor nem tartozik a kötelező hitelesítés feladatkörébe, ha az illesztés
elmaradását a felhasználó írásban kéri.
Javítás utáni hitelesítéskor az első hitelesítésre előírtak szerint kell eljárni.
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Adott méréstartományú szonda kisebb méréstartományban is hitelesíthető, ha a teljes tartományt a
szonda működtetésekor nem használják. A hitelesített méréstartományt a szondára kiadott hitelesítési
bizonyítványban fel kell tüntetni.
8.4.2

A szintmérő hitelesítése nem tartályra szerelt állapotban

8.4.2.1 Folyadékkal üzemelő vizsgálóberendezésen történő hitelesítés
8.4.2.1.1
Referencia etalon használata
A készre szerelt szintmérő szondát a vizsgálóberendezés egyik ágára, másik ágára a referencia etalont
fel kell helyezni. Az arra illetékes szakemberrel a mérőeszközt működőképes állapotba kell hozatni. A
hitelesítendő szintméréstartományon belül a folyadékszint változtatásával legalább 5 cm-enként kell a
vizsgálóberendezésen a mérőeszközt hitelesíteni úgy, hogy a mérési pontokat először növekvő, azután
csökkenő irányba haladva közelítjük meg.
A vizsgálat végzésekor a szondához tartozó összes kijelzőegység által mutatott értéket vizsgálni kell.
Minden mérési pontnál fel kell jegyezni a referencia etalon által mutatott értéket 0,1 mm értékre
kerekítve és a szonda által mutatott értéket.

8.4.2.1.2
Etalon mérőszalag használata
A méréseket a 8.4.2.1.1 pontban leírtak szerint kell elvégezni. Értelemszerűen a referencia etalon
helyére a mérőszalag kerül. A szalagon a folyadékszint magasságának meghatározásához nóniuszos
leolvasót kell kialakítani.
8.4.2.2 Folyadék használata nélküli hitelesítés
A függőlegesen felállított szonda mellé lógatott etalon mérőszalagra olyan csúszkát kell szerelni, amely
a szalagon adott jelig eltolva rögzíthető és vízszintesen kinyúló szára a szonda úszóját billegésmentesen
megtartja. A berendezés felépítéséhez csak nem mágnesezhető anyagokat szabad használni. A
hitelesítést a méréstartományon belül 5 cm-enként kell végezni növekvő és csökkenő irányban haladva.
A hitelesítés kezdhető csökkenő irányba haladó mérésekkel is. A leolvasásokat mindig a mérőszalag
kerek értékeinél kell végezni. (Lásd a 3. ábrát.)
8.4.2.3 Egyéb vizsgálatok
A hitelesítés során minden olyan vizsgálatot is el kell végezni, amely a vonatkozó típusvizsgálati
jegyzőkönyvben a fentieken kívül elő van írva. A vizsgálatok módjáról és a szükséges eszközökről a
vonatkozó típusvizsgálati jegyzőkönyvben részletesen kell rendelkezni.
8.4.3
A szonda illesztése a tartályhoz
A mérősúlyos mérőszalaggal meghatározott légtérmagasságot ki kell vonni a tartály kalibrációs
táblázatában megadott összlégtérmagasság értékéből. A kapott értéket kell mutatnia a szintmérő szonda
kijelzőjének.
Az illesztéshez a hitelesítéskor meghatározott szondakarakterisztikát figyelembe kell venni. Meg kell
keresni a méréstartományon belül a legkisebb és a legnagyobb szinteltérések helyeit. Az illesztési ponton
a szintmérő által mutatott értéket úgy kell megállapítani, hogy a szonda tartományában a kijelzett érték
leolvasása esetén a legnagyobb és a legkisebb szinteltérés a helyes értéktől egyforma nagyságú legyen.
Példa: Egy 2000 mm hosszú szonda hitelesítésekor a legkisebb eltérés - 0,5 mm volt a szonda által
mutatott 210 mm-nél, a legnagyobb eltérés pedig +1,5 mm volt a szonda által mutatott 1500 mm-nél. A
tartályba helyezett szonda a beépítés helyszínén mért légtérmagasság figyelembevételével 15 mm
szintmagasságot kellene, hogy mutasson. A hitelesítés során a 15 mm szintmagasságnál a szondára 0
mm eltérést állapítottunk meg. Az illesztéskor a szonda által mutatott értéknek 0,5 mm-rel kevesebbnek
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kell lennie, mint 15 mm, mert ekkor 210 mm szintmagasságnál 1 mm-rel kevesebbet, 1500 mm-nél
pedig 1 mm-rel többet fog mérni a helyes értékhez képest (lásd a 4. ábrát).
Ha a szonda bemerülési mélysége a folyadékban nem egyezik meg a kalibrációs táblázatból
megállapított értékkel, az összerendeléskor a szonda által mutatott értéknél kell a korrigálást elvégezni.
4. ábra
Hitelesítéskor felvett szondakarakterisztika
8.5
Kiértékelés
A szintváltozás szempontjából a kapott eredmények kiértékelése
A hitelesítés során a szintváltozásokra kapott értékek eltérése a helyes értéktől nem haladhatja meg a
vonatkozó hitelesítési engedélyben megadott megengedett eltérés értékét.
A szintmérés szempontjából a kapott eredmények kiértékelése
A mérések során a helyes értéktől való legnagyobb és a legkisebb eltérés különbsége nem haladhatja
meg a hitelesítési engedélyben megadott megengedett eltérés abszolút értékét.
A hitelesítés során egyszerre kell teljesülnie az előző két pontban megadottaknak.

Ha a tartályon történő illesztés a 8.4.3 pontban leírtak szerint megtörténik, és az illesztéskor használt
etalon szintmérőeszközzel meghatározott folyadékszint bizonytalansága nem haladja meg a vonatkozó
hitelesítési engedélyben megengedett hibahatár tized részét, a szonda hibahatára a megengedett
hibahatár felének tekinthető.
8.6
Bélyegzés
A hitelesítés követelményeinek megfelelt szonda fejét levonóképes hitelesítési bélyeggel kell ellátni úgy,
hogy a bélyegzés megakadályozza a szonda fejében az illetéktelen elállítási lehetőséget.
Eltérést a bélyegzés módjától a vonatkozó típusvizsgálati jegyzőkönyv írhat elő.

8.7
Bizonylatolás
A hitelesítésről „Hitelesítési bizonyítvány”-t kell kiállítani, és azt a szondához kell mellékelni.
A szonda hitelesítettségét a „Hitelesítési Bizonyítvány” és a fejen elhelyezett hitelesítési bélyeg
együttesen igazolják.
A Hitelesítési bizonyítványban fel kell tüntetni:
a hitelesített méréstartomány nagyságát,
úszós szonda esetén a referenciasűrűséget, amelyre a mérőeszközt kalibrálták,
a referenciahőmérsékletet, amelyen a megengedhető eltérés értelmezve van,
a referenciaértékektől való megengedett eltéréseket,
a mérőfejen lévő azonosító számot vagy gyári számot,
a szintmérő hitelesítési idejét (nem tartályra szerelt állapotban),
a hitelesítést végző nevét, munkahelyét,
a hitelesítés érvényének lejártát,
a tartályra illesztés megtörténtét:
az illesztéshez használt etalon adatait,
a tartály telephelyét és annak a tartálynak az azonosítási számát, amelyre a szonda felhelyezésre
kerül,
az illesztési pont helyét.
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9.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A szondákba esetleg beépített hőmérők és a sűrűségmérők nem kötelező hitelesítésű mérőeszközök,
ezért azok hitelesítését csak akkor kell elvégezni, ha azt a megrendelő külön kéri.

Az adatbázisban lévő elektronikus változat az érvényes!

A nyomtatott forma kizárólag tájékoztató anyag!

11/11

