HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS

AUTOMATIKUS ÜZEMŰ TARTÁLYSZINTMÉRŐK

HE 55-2000

Az adatbázisban lévő elektronikus változat az érvényes!

A nyomtatott forma kizárólag tájékoztató anyag!

HE 55-2000

AUTOMATIKUS ÜZEMŰ TARTÁLYSZINTMÉRŐK
TARTALOMJEGYZÉK
AZ ELŐÍRÁS HATÁLYA...........................................................................................................4
MÉRTÉKEGYSÉGEK, JELÖLÉSEK..........................................................................................4
ALAPFOGALMAK .....................................................................................................................4
3.1 Szintmérő .................................................................................................................................4
3.2 Működési elv............................................................................................................................4
3.3 Dobkalibrálás............................................................................................................................5
4. MEGHATÁROZÁSOK ...............................................................................................................5
4.1 Referencia feltételek .................................................................................................................5
4.2 Referenciasűrűség.....................................................................................................................5
4.3 Referenciahőmérséklet ..............................................................................................................5
4.4 Üzemi működési feltételek ........................................................................................................5
4.5 Alaphiba ...................................................................................................................................5
4.6 Járulékos hiba...........................................................................................................................5
4.7 Megengedett legnagyobb hiba...................................................................................................5
4.8 Irányváltási hiba (hiszterézis) ....................................................................................................5
4.9 Stabilitási hiba ..........................................................................................................................5
4.10 Parallaxis hiba.......................................................................................................................5
4.11 Korrekció .............................................................................................................................5
4.12 Meniszkusz...........................................................................................................................5
4.13 Referenciasík ........................................................................................................................5
4.14 Légtérmagasság ....................................................................................................................6
4.15 Alsó referenciasík (merülési referenciapont) ..........................................................................6
4.16 A tartály összlégtérmagassága...............................................................................................6
4.17 Illesztési pont........................................................................................................................6
5. SZERKEZETI ELŐÍRÁSOK.......................................................................................................6
5.1 Külalak.....................................................................................................................................6
5.2 Anyag.......................................................................................................................................6
5.3 Felépítés ...................................................................................................................................6
5.4 Műszaki követelmények............................................................................................................7
5.5 Az alkalmazott elektronikával szemben támasztott követelmények............................................7
6. MEGJELÖLÉS, FELIRATOK.....................................................................................................7
6.1 Kötelező jellegű feliratok ..........................................................................................................7
6.1.1 A tartályszintmérő házán...................................................................................................7
6.1.2 A mérőeszköz mérődobján................................................................................................8
6.1.3 A szintmérő úszóján..........................................................................................................8
6.1.4 A szintkövető fejen (tagon) ...............................................................................................8
6.2 Fakultatív jellegű feliratok.........................................................................................................8
7. METROLÓGIAI KÖVETELMÉNYEK.......................................................................................8
7.1 Hitelesítési hibahatárok .............................................................................................................8
7.2 Üzemi hibahatárok....................................................................................................................8
7.3 Hibaérték különbségek .............................................................................................................8
7.4 Hiszterézis hiba.........................................................................................................................8
7.5 Érzéketlenségi küszöb ..............................................................................................................8
7.6 Együttes hatás ..........................................................................................................................9
7.7 Sűrűségmérés hibája .................................................................................................................9

1.
2.
3.

Az adatbázisban lévő elektronikus változat az érvényes!

A nyomtatott forma kizárólag tájékoztató anyag!

2/25

HE 55-2000

AUTOMATIKUS ÜZEMŰ TARTÁLYSZINTMÉRŐK
7.8 Hőmérsékletmérés hibája ..........................................................................................................9
7.9 Együttfutás...............................................................................................................................9
7.10 Üzemi működési feltételek ....................................................................................................9
8. HITELESÍTÉS.............................................................................................................................9
8.1 A hitelesítés eszközei................................................................................................................9
8.1.1 Hitelesítő eszközök...........................................................................................................9
8.1.2 Hitelesítő segédeszközök ................................................................................................ 12
8.1.3 A szintmérő helyszíni beállításához szükséges eszközök .................................................. 13
8.2 A hitelesítés körülményei ........................................................................................................ 13
8.3 A hitelesítési eljárás ................................................................................................................ 13
8.3.1 A hitelesítés fázisai.......................................................................................................... 13
8.3.2 A szintmérő hitelesítése nem tartályra szerelt állapotban .................................................. 13
8.3.2.1 A dobkalibráció ellenőrzése......................................................................................... 13
8.3.2.2 A dobátmérő ellenőrzése ............................................................................................. 14
8.3.2.3 Az érzéketlenségi küszöbérték és a hiszterézis ellenőrzése........................................... 14
8.3.2.4 Az úszó bemerülési mélységének helyes beállítása ....................................................... 14
8.3.2.5 Az érzékelő függesztőjének hitelesítése hosszméretekre .............................................. 14
8.3.2.6 Vizsgáló berendezésen történő hitelesítés .................................................................... 15
8.3.2.7 Egyéb vizsgálatok ....................................................................................................... 15
8.3.3 A szintmérő sűrűségmérő részének hitelesítése................................................................ 15
8.3.4 Alkatrész-egység hitelesítése ........................................................................................... 15
8.3.5 A szintmérő hitelesítése tartályra szerelt állapotban ......................................................... 16
8.3.5.1 A szintmérő előkészítése a hitelesítésre........................................................................ 16
8.3.5.2 A környezeti feltételek befolyásának vizsgálata............................................................ 16
8.3.5.3 A szintmérő illesztése a tartályhoz............................................................................... 16
8.3.5.4 Az érzéketlenségi küszöb és a hiszterézis együttes ellenőrzése..................................... 16
8.3.6 Időszakos hitelesítés........................................................................................................ 16
8.3.6.1 A dobkalibrálás ellenőrzése ......................................................................................... 16
8.3.6.2 Az érzékelő függesztőjének hitelesítése hosszméretekre .............................................. 16
8.3.6.3 A szintmérő hitelesítése mérőberendezésen.................................................................. 17
8.4 Kiértékelés ............................................................................................................................. 17
8.4.1 Nem tartályra szerelt állapotban kapott eredmények kiértékelése. .................................... 17
8.4.2 Tartályra szerelt állapotban kapott eredmények kiértékelése ............................................ 17
8.4.3 A sűrűségmérő rész hitelesítésének kiértékelése .............................................................. 18
8.5 Bélyegzés ............................................................................................................................... 18
8.6 Bizonylatolás .......................................................................................................................... 18
9. EGYÉB RENDELKEZÉSEK .................................................................................................... 19
1. melléklet: Felületi feszültség értékek táblázata 20 °C referenciahőmérsékleten ............................ 20
2. melléklet: Gyári dobkalibrációs adatok........................................................................................ 21
3. melléklet: A sótlanított víz sűrűsége a hőmérséklet függvényében ............................................... 22
4. melléklet: Az alkalmazandó összefüggések leírása....................................................................... 23
5. melléklet: Az összefüggéseknél használt betűjelzések és jelentéseik............................................. 24
6. melléklet: A hitelesítés munkafázisaihoz szükséges eszközök rendszerezése................................ 25

Az adatbázisban lévő elektronikus változat az érvényes!

A nyomtatott forma kizárólag tájékoztató anyag!

3/25

HE 55-2000

AUTOMATIKUS ÜZEMŰ TARTÁLYSZINTMÉRŐK
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 szintmérőkre vonatkozik. Hatálya a legalább
0-10 m méréstartományú, automatikusan működő tartályszintmérő és folyadékfázishatár-szintmérő
eszközökre terjed ki, amelyek helyhez kötött álló hengeres, valamint gömb alakú tartályokba töltött
folyadékok szintjének meghatározására vagy szintváltozásának mérésére szolgálnak.
Jelen előírás érvényben lévő nemzetközi ajánlások (OIML R85) 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
(légtérmagasság)
sűrűség
tömeg
felületi feszültség
nehézségi gyorsulás

ρ
m
g

hőmérséklet
nyomás
szintmérő méretek

T
p
-

3.

A mennyiség
SI
egységének
megnevezése
jele
méter
m
kilogramm per köbméter
kilogramm
newton per méter
méter per secundum
négyzet
kelvin
pascal
-

kg/m3
kg
N/m
m/s2
K
Pa
-

további törvényes
mértékegységeinek
megnevezése
jele
centiméter
cm
milliméter
mm
gramm per köbcentiméter g/cm3
millinewton per méter
mN/m
centiméter per secundum cm/s2
négyzet
Celsius-fok
°C
kilopascal
kPa
milliméter
mm

ALAPFOGALMAK

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

3.2
Működési elv
A szintmérő huzalra függesztett úszója folyadékba merülve a ráható felhajtóerő következtében úszik, és
a bemerülés mélysége arányban áll a folyadék sűrűségével és az úszó, valamint a felfüggesztőzsinór
tömegével. Nem úszós rendszer esetében a huzalra, illetve szalagra függesztett mérőfej érzékeli a
folyadékszint változást és követi azt. Ha az úszó, illetve a mérőfej sűrűsége nagyobb, mint a mérendő
közegé, az a folyadékban el tud merülni (egyéb mérés végzésekor).
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3.3
Dobkalibrálás
A szintmérő dobkalibrálása az a művelet, amelynek során a szintmérő dobjának kerületét úgy állítják
be, illetve a lecsévélt huzal hosszához olyan számértéket rendelnek hozzá, hogy a szintmérő referencia
feltételek mellett a helyes értéket mutassa.
4.

MEGHATÁROZÁSOK

4.1
Referencia feltételek
A mérőeszköz által mért eredményt befolyásoló tényezők értékeinek meghatározott tartománya,
amelyeket azért rögzítünk, hogy biztosíthassuk a vizsgálat során kapott mérési eredmények
összehasonlíthatóságát.
4.2
Referenciasűrűség
Az a sűrűségérték, amelynek figyelembevételével a mérőeszközt szintmérésre kalibrálták.

4.3
Referenciahőmérséklet
Az a hőmérséklet, amely mellett a mérőeszköz a megadott hibahatáron belül a helyes értéket mutatja.
4.4
Üzemi működési feltételek
Ezek teljesülése esetén a szintmérő alkalmas az előírt mérési pontosságon belül üzemelni.

4.5
Alaphiba
A mérőeszköz által mért szintkülönbségek, illetve légtérmagasság-különbségek megengedett eltérése a
helyes értéktől referencia feltételek között.
4.6
Járulékos hiba
A helyes értéktől való minden eltérés, amely (pl. valamely fizikai hatásra) nem referencia körülmények
között lép fel.
4.7
Megengedett legnagyobb hiba
A mérőeszközre megengedett alaphiba és a járulékos hibák eredőjének összege.
4.8
Irányváltási hiba (hiszterézis)
Ugyanazt a mérési pontot két ellentétes irányból megközelítve jelentkező hibák különbsége.
4.9
Stabilitási hiba
Az a hiba, amely egy használati ciklus után az előző ciklusban megállapítható hiba növekményeként
jelentkezik, és az időbeli állandóságot jellemzi.
4.10
Parallaxis hiba
A leolvasás hibája, amely akkor lép fel, ha a leolvasás nem a mérőszalag függőleges tengelyére
merőlegesen történik.
4.11
Korrekció
Az a számérték, amelyet a mérőeszközön leolvasott értékhez előjelével hozzáadva a helyes értéket
kapjuk.
4.12
Meniszkusz
Az úszó kerületén felkapaszkodó folyadékfelszín alakja.
4.13
Referenciasík
A mérendő tartály felső pontján maradandóan kialakított vízszintes vonatkoztatási sík, amelyhez a
tartály kalibrált adatait illesztik. (Figyelem: a mérésre használt szintmérő nem feltétlenül a
referenciasíkon keresztül menő függőleges tengely vonalában kerül felépítésre.)
Az adatbázisban lévő elektronikus változat az érvényes!
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4.14
Légtérmagasság
A referenciasík és a tartályba töltött folyadék felszínének távolsága.
4.15
Alsó referenciasík (merülési referenciapont)
A tartály alján rögzített sík lap, vagy a függőleges mérési tengely és a tartályfenék metszéspontja, amely
a tartályra szerelt szintmérő függőleges mérési tengelyvonalába esik. A szintmérő úszóját vagy
mérőfejét oda leeresztve ellenőrzési lehetőséget biztosít a szintmérő helyes működésének
megállapításához.
4.16
A tartály összlégtérmagassága
A referenciasíktól számított légtérmagasság leürített tartály esetén (általában a tartályfenék távolsága a
referenciasíktól).
4.17
Illesztési pont
Az a légtérmagasság-érték, amelynek megmérése után a szintmérő által kijelzett légtérmagasság- vagy a
folyadékszintmagasság-értéket a mért értékhez hozzáállítják. (Ennek alapján rendelhetők össze a
szintmérő által mutatott értékek és a tartály kalibrációs táblázatának értékei.)
5.

SZERKEZETI ELŐÍRÁSOK

5.1
Külalak
Külalakra a szintmérőnek 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 és/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 mérőeszköz vázlatos felépítését szemlélteti az 1. ábra.
Szintmérõmûszer háza

1.kijelzõ

Mechanikus
kijelzés
Dob

Elfordulás

2.kijelzõ

jelfeldolgozás

Érzékenység állítása
i. kijelzõ
függesztõhuzal
függesztõszalag

Úszó

Elektr. érz.

Opt. érz.

Egyéb

Dob és elfordulásmérõ helyett
jelkibocsájtás és a visszaverõdõ
jel fogadására alkalmas egység

1. ábra
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A hitelesítendő szintmérők meghatározott méretű úszóból vagy szintkövető fejből, az úszót
felfüggesztő huzalból, illetve a fejet felfüggesztő huzalból vagy szalagból, a huzalt, illetve a szalagot
hordozó mérődobból és a mérődob körülfordulását kijelző mechanikus vagy/és elektronikus
szerkezetből, valamint ezeket tartalmazó mérőházból állnak.
A mérőházba be lehet építeni olyan elektronikus részegységeket, amelyek más mértékek
meghatározására, illetve a járulékos hibák csökkentése céljára szolgálnak (például az úszó tömegének
meghatározása, nyomás- vagy nyomáskülönbségtávadó jelének fogadása, hőmérséklettávadó jelének
fogadása, a fogadott jelek, adatok feldolgozása stb.).

A felfüggesztőhuzal méreteihez (átmérőjéhez és hosszúságához) hozzá kell rendelni az alkalmazható
úszónak azt a megengedhető legkisebb átmérőjét, amely a mérendő folyadék szintjével egy magasságba
esik.
A szintmérőt üzemeltethetik választócsöves szerelvénnyel. Ez olyan cső, amely a mérendő tartály
belsejében függőlegesen kerül elhelyezésre azért, hogy a tartály terét hermetikusan elválassza a
szintmérőtől, így a tartály nyomás alatt is üzemelhet. A csövön kívül - a cső által megvezetve - mágnest
tartalmazó úszó mozog függőleges irányban, követve a folyadékszint változását. A szintmérővel a
kapcsolatot a cső belsejében mozgó mágneses fej tartja, amely függesztőzsinóron lóg le a szintmérő
dobjáról.
5.4
Műszaki követelmények
A kijelzőeszköz felbontása legalább 1 mm legyen.

A mérődob és a huzal vagy szalag anyagának lineáris hőtágulási együtthatója közel azonos legyen.

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

Több szintmérő 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 annak biztonságos végzése miatt a típusról a BKI- (Sújtólég- és
Robbanásbiztos Villamos Berendezések Vizsgáló Állomása) megfelelőségi tanúsítványt meg kell
követelni.
A szintmérőt úgy kell megtervezni, hogy zavarok fellépése esetén vagy ne keletkezzen a mérési
eredményeket befolyásoló hiba, vagy egy beépített elemrész fel tudja fedezni, és ki tudja jelezni azokat.
A működés közben keletkező stabilitási hibát egy beépített funkció működtetésével fel lehessen ismerni.
6.

MEGJELÖLÉS, FELIRATOK

6.1
Kötelező jellegű feliratok
A következő adatokat kell jól láthatóan, olvashatóan és letörölhetetlenül az alábbi helyeken feltüntetni:
6.1.1
A tartályszintmérő házán
a gyártó megnevezését,
a szintmérő típusszámát,
a szintmérő gyári számát,
az üzemi működési feltételeket,
bármely információt, amelyet a hitelesítési engedély előír.
Az adatbázisban lévő elektronikus változat az érvényes!
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6.1.2
A mérőeszköz mérődobján
a mérődob azonosító számát.
a mérődobon egyéb információt hordozó adat is feltüntethető, ha azt a gyártó előírja, vagy ha az a
műszer rendeltetésszerű használatához szükséges.

6.1.3
A szintmérő úszóján
az úszót azonosító számot, ha annak nemcsak szint- vagy fázishatárszint-követő funkciója van.
azon az úszón, amelyet sűrűségmérésre is használnak, fel kell tüntetni maradandó módon az úszó
tömegét valamint térfogatát.
6.1.4
A szintkövető fejen (tagon)
a tag gyári számát,
azt, hogy milyen típusú szintmérőhöz használható.
a fejen egyéb, az üzemeltetéshez szükséges adat is feltüntethető.

6.2
Fakultatív jellegű feliratok
Az egyes tartályszintmérők hitelesítési engedélye más feliratok – pl. a szintmérő 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 készülékek megengedett hibahatárai:
folyadékszintmérő esetében
± 2 mm,
választócsöves szerelvény esetén
± 2 mm,
fázishatárszintmérő esetében
± 10 mm.
7.3
Hibaérték különbségek
Azonos irányban történt elmozdulás esetén mért bármely két hibaérték abszolút értéke nem térhet el
egymástól nagyobb mértékben, mint:
folyadékszintmérő esetében
2 mm,
választócsöves szerelvény esetén
2 mm,
fázishatárszintmérő esetében
10 mm.
7.4
Hiszterézis hiba
A hiszterézisből származó hiba ne legyen nagyobb, mint:
folyadékszintmérő esetében
1 mm,
választócsöves szerelvény esetén
2 mm,
fázishatárszintmérő esetében
5 mm.
7.5
Érzéketlenségi küszöb
A szintmérő érzéketlenségi küszöbértéke nem lehet nagyobb
folyadékszintmérő esetében
0,5 mm-nél,
választócsöves szerelvény esetén
1 mm-nél,
fázishatárszintmérő esetében
2 mm-nél.
Az adatbázisban lévő elektronikus változat az érvényes!
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7.6
Együttes hatás
A környezeti feltételek üzemi működési tartományon belüli változásának együttes hatása (kivéve a
mérőszalag és a függesztőzsinór hőtágulását, illetve a folyadéksűrűségnek a szintérzékelő elemre
gyakorolt hatását) a szintérzékelő elem helyzetére ne legyen nagyobb, mint 1 mm.

7.7
Sűrűségmérés hibája
A sűrűségmérésre alkalmas szintmérők legalább ± 5 kg/m3 pontossággal legyenek képesek a
folyadéksűrűséget meghatározni.

7.8
Hőmérsékletmérés hibája
A hőmérsékletmérésre alkalmas szintmérők legalább ± 0,5 °C pontossággal mérjék a folyadék
hőmérsékletét.
7.9
Együttfutás
Ha a mért szintértékek azonos időben egyszerre több kijelzőn is megjelennek (pl. mechanikus kijelzőn
és számítógép képernyőjén), bármely két kijelzőn mutatott érték nem térhet el egymástól nagyobb
mértékben, mint 1 mm.
7.10
Üzemi működési feltételek
A környezeti hőmérséklettartomány (- 25 ÷ + 55) °C közötti legyen.

Adott referenciasűrűségre kalibrálva a készülék 400 ÷ 600 kg/m3 sűrűségtartományban ± 75 kg/m3
tartományon belül, 600 kg/m3 felett pedig ± 200 kg/m3 tartományon belül üzemeltethető legyen (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, szalaghosszméréshez.
A bizonyítványban megadott korrekciók bizonytalansága nem haladhatja meg a ± 0,2 mm-t.
OMH által használati etalonná nyilvánított kalibráló berendezés a mérődob kalibrálásának
ellenőrzéséhez. Elvi felépítési lehetőségeit a 2/a. és a 2/b. ábrák szemléltetik.
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sz

D
T
D

SD

R
R
M

Hr
H
M

n
s
SD
S

s
2/a. sz. ábra

R=referenciasík
D=vizsgálandó mérõdob
sz=szabadonfutó kerék
H=függesztõhuzal
M=használati etalon mérõszalag
n=nóniuszos leolvasó
S és s=feszítõsúlyok

2/b. sz. ábra
SD=segéddob,, melyre végtelenítve
van az etalon mérõszalag
felfüggesztve.
Hr= a dob huzalának rögzítése
a végtelenített szalaghoz
T=
leolvasó mikroszkóp

Az ábrák gyári kalibráló berendezések elvi felépítését szemléltetik. A „D” dob a lecsévélt huzalnak
megfelelően tengelyvonalban eltolódik azért, hogy a felfüggesztési pont helye ne változzon.
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OMH által használati etalon berendezéssé nyilvánított hitelesítő berendezés. Elvi felépítési lehetőségeit a
3/a., a 3/b. és a 3/c. ábrák szemléltetik.
SZ

SZ = szintmérõ
R = referenciasík
M = használati etalon mérõszalag
F = érzékelõelem felfüggesztõje
Á = áthidalás nóniusszal
ú = szintmérõ úszója vagy más érzékelõeleme
U = folyadékszintjelzõ úszója
E = le-fel mozgatható mérõedény
F = a méréshez használt folyadék
S = a mérõszalag feszítõsúlya
Ny= a mérõedényen átmenõ nyílás

R

M
F
Á
U

ú

E

F

Ny

S

3/a ábra
SZ

T

R
M
Á

SZ= szintmérõ
Ú = a szintérzékelõ egység
T = leolvasó mikroszkóp nóniusszal
R = referenciasík
M = végtelenített mérõszalag
Á = áthidalás mérõtüskével elektromos szintkijelzéssel
S = mérõszalafeszítõ súly
F = referencia sűrűségű folyadék
V = víz
E = le-fel mozgatható mérõedény

Ú

F

V

E
S
3/b ábra
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SZ
R
SZ= szintmérõ
R = referenciasík
M= használati etalon mérõszalag
N = nóniuszos leolvasó
H = szintállásmutató üvegcsõ
Ú = a szintmérõ érzékelõeleme
F = mérõfolyadék
S = mérõszalafeszítõ súly
O = mérõoszlop

M
O

N

Ú
H
F
Víz használatakor a vízre tölthetõ más mérõfolyadék
néhány cm magasságban a mérõoszlopban

S
3/c ábra

OMH által vizsgált hőmérő, legalább (0 ÷ +50) °C méréstartományú és 0,1 °C felbontású, a környezeti
hőmérséklet meghatározásához. A megadott korrekcióinak bizonytalansága ne haladja meg a ± 0,2 °C
értéket.
Megfelelő méréshatárú mérleg a sűrűségmérésre alkalmas úszós rendszerű szintmérők úszójának
mérlegelésére. Súly, illetve súlysorozat a mérleg vizsgálatához. A mérleg osztásértéke (d) és
ismétlőképessége olyan legyen, hogy adott terhelésnél a tömegmérés hibája ne haladja meg az úszó által
kiszorított víz tömegének 0,02 %- át. Lásd, HE 1/1 7.2 és 8.5.2. pontjait.
(Például: az úszó tömege 520 g, térfogata 100 cm3, akkor az általa kiszorított víz tömege kb. 100 g,
így az alkalmazandó mérleg megengedett hibája 520 g terhelésnél ne haladja meg a 0,02 g értéket.)
8.1.2
Hitelesítő segédeszközök
Tolómérő a főbb méretek ellenőrzéséhez,
mérőszalag a főbb méretek ellenőrzéséhez,
sótlanított víz a sűrűségmérésre alkalmas úszók térfogatának ellenőrzéséhez,
vizsgálóállvány tálcával az úszó merülésének ellenőrzéséhez, az érzéketlenségi küszöb
ellenőrzéséhez,
a tálca méretei alapján számított méretű merülőtest az érzéketlenségi küszöb ellenőrzéséhez,
a számításokhoz, műveletek végzéséhez számítógép, zsebszámológép,
plombafogó, levonóképes hitelesítési bélyeg, ólom- vagy alumíniumplomba, plombazsinór.
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8.1.3
A szintmérő helyszíni beállításához szükséges eszközök
Tartálymérő-szalag, vagy hitelesített használati etalon szintmérő eszköz a tartályon az illesztési pont
meghatározására. Megengedett legnagyobb hibája nem haladhatja meg a 1,5 mm-t,
szerszámkészlet a szintmérő zárófedeleinek a megbontásához, a szükséges beállítások elvégzéséhez,
az egyes műveletek végzéséhez szükséges mérő- és segédeszközök rendszerezését a 7. melléklet (is)
tartalmazza. Az összeállítás végleges formája a konkrét mérőeszköz függvénye, ezért a listában
felsoroltak kiegészítése a hitelesítést végző feladata.
8.2
A hitelesítés körülményei
A hitelesítő berendezést, illetve a kalibráló berendezést úgy kell kialakítani, 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 (pl. a kívánt részek burkolócsővel történő ellátásával és a levegőnek a csőben történő
cirkuláltatásával).
A helyiség hőmérséklete, ahol nem a szintmérés pontosságának ellenőrzését végzik (pl. érzéketlenségi
küszöb, bemerülési mélység beállítás, elektronika ellenőrzése stb.), +18 ÷ +24 °C között legyen.
A Hitelesítő Laboratórium a továbbiakban feleljen meg a vonatkozó és érvényben lévő elnöki
utasításnak.
8.3
A hitelesítési eljárás
A hitelesítés lehet első, illetve időszakos hitelesítés.
8.3.1
A hitelesítés fázisai
A hitelesítési tevékenység két részből tevődik össze:
A referencia feltételeknek megfelelő hitelesítési tevékenység, amikor a szintmérő nincs a tartályra
felszerelt állapotban (I. fázis: laboratóriumban)
A tartályra szerelt szintmérő helyes üzembe helyezésének és az illesztési pont megfelelő kiválasztásának
és beállításának az ellenőrzése (II. fázis: a helyszínen)
Első és időszakos hitelesítéskor a 8.3.1.1 és a 8.3.1.2 pontokban meghatározott tevékenységet
egyaránt el kell végezni.
Javítás utáni hitelesítéskor csak a 8.3.1.2. pontban leírtakat kell elvégezni akkor, ha a javítás során a
szintmérőben olyan alkatrész javítása vagy cseréje történt, amely a mérés pontosságát nem
befolyásolja (pl. mágnes gyengülése miatt mágnesfej cseréje, fogaskerék csere foglenyíródás miatt
stb.).
8.3.2

A szintmérő hitelesítése nem tartályra szerelt állapotban

8.3.2.1 A dobkalibráció ellenőrzése
Ha a mért érték függ a függesztőhuzalt vagy szalagot hordozó mérődob átmérőjének
változtathatóságától, a dobot ki kell szerelni, megfelelő kalibráló berendezésre az arra illetékes
szakemberrel fel kell fogatni. A függesztőhuzal (vagy szalag) végére a mérőfejet (úszót) helyettesítő
olyan tömegű súlyt kell szereltetni, amely olyan feszítőerőt képvisel, mint az eredeti úszó súlya a
folyadékszint mérésekor. A kalibrálást ellenőrizni kell oly módon, hogy a hitelesített szinttartomány min.
5 vizsgált pontja a két végpont és a végpontok között egyenletesen elosztott legalább három mérési
pont legyen. A megfelelőnek bizonyuló mérődobot le kell plombálni vagy bélyeggel kell ellátni oly
módon, hogy azon további állításokat ne lehessen végezni, majd a szintmérőbe vissza kell szerelni.
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8.3.2.2 A dobátmérő ellenőrzése
Ha a mérőfej, vagy az úszó nem változtatható átmérőjű dobra kerül fel, a hosszméretek ellenőrzése
történhet a dob ellenőrzésével a 8.3.2.1 pontban említett kalibráló berendezésen, az ott leírt mérési
pontokon, miközben a mérőfejet, illetve az úszót olyan tömegű, a szalag illetve a huzal végére akasztott
súllyal helyettesítjük, amely olyan feszítőerőt képvisel, mint az eredeti úszó súlya a folyadékszint
mérésekor.
8.3.2.3 Az érzéketlenségi küszöbérték és a hiszterézis ellenőrzése
A szintmérőt vizsgálóállványra kell helyeztetni. Az arra illetékes szakemberrel a mérőeszközt
működőképes állapotba kell hozatni. Az úszó vagy a szintkövetőfej alá tálcát kell helyezni. A tálcába
mérőfolyadékot kell önteni. Úszós szintérzékelőnél a mérőfolyadék víz, egyéb érzékelőfej
alkalmazásánál olyan folyadék, amelynek szintmérésére a szintmérőt specifikálták. A folyadékszint
magasságában mért tálcaméretekből ki kell számítani, mekkora méretű kiszorítótestet kell a folyadékba
meríteni ahhoz, hogy a bemerítésével, vagy a kiemelésével az előírt érzéketlenségi küszöbértéknek
megfelelő szintváltozás jöjjön létre. A test óvatos bemerítésével, majd a kiemelésével a szintváltozást
létre kell hozni, miközben meggyőződünk arról, hogy a szintmérő működésbe jön. A hiszterézis
megállapításához a folyadékszinteket nagyobb mértékben kell változtatni, majd az eredeti szintet
óvatosan visszaállítva a mutatott szintértékek különbségét meg kell határozni. Ha a működés csak 1
mm-es szintváltozásként észlelhető, a szintet 2 mm-rel kell változtatni, ennek eredményeként ugyanazon
a kijelzőegységen legalább 1 mm változást kell észlelni. Nem megfelelő érzéketlenségi küszöbbel
rendelkező mérőeszközt a helyszínen a hitelesítést kérő azonnal beszabályoztathat, ha erre megfelelő
szakemberrel rendelkezik. Beszabályozás után a vizsgálatot meg kell ismételni.
8.3.2.4 Az úszó bemerülési mélységének helyes beállítása
Úszós érzékelővel ellátott és vizsgálóállványra helyezett szintmérő úszóját a tálcában lévő folyadék
szintjére kell engedni. A bemerülés felső pontján az úszóra alkoholos filctollal jelet kell tenni. Meg kell
mérni az úszó be nem merült, keresztmetszetváltozás nélküli magasságát (x) és meg kell határozni a
bemerülés mélységét (x0). A gyári dodkalibrációs adatokból (lásd a 3. mellékletet!) meg kell határozni a
legnagyobb mérhető légtérnél (li = max) az úszó bemerülési mélységét arra a legkisebb sűrűségre (ρ1 =
min) vonatkoztatva, amelynek mérésére a mérőeszközt specifikálták. Ha a gyári adat nem áll
rendelkezésre, az alkalmazott úszó keresztmetszetéből (A0) és a mérőhuzal fajlagos tömegéből (mh = 1
m hosszú huzal tömege) a bemerülést az 5. melléklet (4) összefüggéséből ki kell számítani. (A fenti
adatok ismeretében a legmagasabb szintnél számított megengedhető legnagyobb bemerülési mélység
előzetesen is feljelölhető az úszóra. Ekkor csupán azt kell ellenőrizni, hogy a legfelső szinten az úszó
nem merül mélyebbre a felvitt jelnél.) A bemerülésváltozás mértéke nem haladhatja meg (x) értékét. Ha
a bemerülés nagyobb a megengedettnél, a mérőeszköz bemerülési mélységét a. legmagasabb ponton (a
legkisebb légtérmagasságnál) a hitelesítést kérőnek újra be kell állíttatnia a megfelelő értékre. Az
újraállítást a hitelesítést kérő a helyszínen azonnal elvégeztetheti, ha erre megfelelő szakember áll
rendelkezésére. Újraállítás után a beállítás helyességét ismét ellenőrizni kell.
8.3.2.5 Az érzékelő függesztőjének hitelesítése hosszméretekre
Olyan függesztőt (szalag vagy huzal), amelyen maradandóan legalább háromméterenként jól definiált
referenciapont található, meg lehet vizsgálni vízszintesen kifeszített állapotban közvetlen hosszmérőhasználati etalonnal történő, szakaszonkénti összehasonlítással, ha a függesztőre ható feszítőerő a
hitelesítés közben megegyezik a normális használat során fellépő feszítőerővel és a szintmérő kijelzője
által mutatott érték jól meghatározható összefüggésben áll a referenciapontok távolságával. (Például a
kijelzőn leolvasható számjegy van és a függesztőszalag 50 mm-enként perforált. A kijelzőn megjelenő
számérték a leszámolt lyukak függvénye.)
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8.3.2.6 Vizsgáló berendezésen történő hitelesítés
A készre szerelt szintmérőt a vizsgáló berendezésre fel kell helyezni. Az arra illetékes szakemberrel a
mérőeszközt működőképes állapotba kell hozatni. A hitelesített szintméréstartományon belül legalább
öt ponton kell a vizsgáló berendezésen a mérőeszközt hitelesíteni úgy, hogy a mérési pontok
egyenletesen legyenek elosztva, és a szélső pontok a méréstartomány végeire essenek. El kell végezni a
8.3.2.3. és a 8.3.2.4. pontokban leírtakat, ha azt eddig nem végezték el. Azokat a vizsgálatokat,
amelyeket berendezésen nem tudnak elvégezni, szerelőállványon kell előzetesen véghezvinni.
A vizsgálat végzésekor az összes kijelzőegység által mutatott értéket vizsgálni kell, kivéve azt a
kijelzőegységet, amelynek vizsgálata a szintmérőbe építés előtt megtörtént és a vizsgálat jeléül gyári
szám és dátum szerint azonosítható levonóképes bélyeggel vagy külön bizonyítvánnyal van ellátva,
továbbá a vonatkozó típusvizsgálati jegyzőkönyv a kijelző típus csereszabatosságát jóváhagyta.
8.3.2.7 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 jegyzőkönyv részletesen rendelkezik.
Nem kell vizsgálóállványra tenni a szintmérőt, ha a 8.3.2.2. és a 8.3.2.3. pontbeli mérések az
alkalmazott hitelesítő berendezésen elvégezhetőek.
Nem kell vizsgáló berendezést használni akkor, ha a 8.3.2.1., a 8.3.2.2. vagy a 8.3.2.5. pontban leírtak
szerint a mérődob a reá felcsévélt függesztőzsinórral vagy szalaggal külön hitelesítésre került, és a
vonatkozó típusvizsgálat során a jegyzőkönyvben megállapították a készre szerelt szintmérő újbóli
vizsgálatának szükségtelenségét, vagyis azt, hogy a külön hitelesített mérődob hibáját a szintmérő többi
működő egysége nem növeli meg oly mértékben, hogy az eredő hiba meghaladná a megengedett
értéket.
8.3.3
A szintmérő sűrűségmérő részének hitelesítése
Úszó bemerülésével történő sűrűségmérés esetén a hitelesítés akkor végezhető el, ha a tartály legalább
1/3 részig meg van töltve a mérendő folyadékkal és a szintmérő beépített, üzemképes állapotban van. A
szintmérő által mért sűrűségértéket legalább három folyadékszint magasságában (alul, felül és középen)
le kell olvasni. A tartályból legalább három folyadékszint magasságában (alul, felül és középen) mintát
kell venni, és a minták sűrűségét és átlagsűrűségét meg kell határozni.
Nyomásmérésen alapuló sűrűségmérés vagy átlagsűrűség mérés esetén le kell olvasni a tartály egy adott
töltési állapotában az üzemképesen felszerelt szintmérő által mért sűrűség vagy átlagsűrűség értékét. A
tartályból legalább három folyadékszint magasságában (alul, felül és középen) mintát kell venni és a
minta átlagsűrűségét (a helyes érték) meg kell határozni.
A tartályból vett minta átlagsűrűségének meghatározásához olyan hitelesített sűrűségmérőt kell
használni, amely hitelesítési hibahatára nem haladja meg a sűrűséget mérő szintmérő hitelesítési
hibahatárának 1/5 részét.
8.3.4
Alkatrész-egység hitelesítése
Ha a szintmérőműszer olyan egységeket tartalmaz, amelyeknek előzetes vizsgálat nélküli kicserélése
befolyásolhatja a szintmérő által mért értéket, a cserélhetőség biztosítása érdekében annak a résznek a
hitelesítését a megrendelő kívánságára el lehet végezni. Eredményeképpen a hiteles részegység cseréje
után a hitelesítést nem kell újra elvégezni akkor, ha a hitelesítés érvényét még nem vesztette és a csere a
hitelesítésre feljogosított személy jelenlétében történt. A fentiek teljesítésének elengedhetetlen feltétele,
hogy típusvizsgálat a csere lehetőségét megállapítsa és az egység hitelesítés végrehajtásának leírása, és
egyéb feltételei a vonatkozó típusvizsgálati jegyzőkönyvben jóváhagyásra kerüljön.
Az adatbázisban lévő elektronikus változat az érvényes!
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8.3.5

A szintmérő hitelesítése tartályra szerelt állapotban

8.3.5.1 A szintmérő előkészítése a hitelesítésre
Az előzetesen már megvizsgált mérőeszközt a felhasználó telephelyén üzemi feltételek mellett üzembe
kell helyeztetni. Az üzembe helyezés általában megoldhatatlan úgy, hogy az első vizsgálatok után
elhelyezett plombákat, levonóképes bélyegeket, vagy más, elállítás elleni biztosítást el ne kelljen
távolítani, ezért üzembe helyezés előtt meg kell győződni az elhelyezett bélyegek sértetlenségéről,
valamint arról, hogy a mérőeszköz a helyszínre szállítás során külső károsodást nem szenvedett. A
biztosítások (csak a szereléshez „szükséges”ek) eltávolítása után a felhasználóval, vagy képviselőjével a
szintmérőt a tartályra fel kell szereltetni a hitelesítést végző jelenlétében.
8.3.5.2 A környezeti feltételek befolyásának vizsgálata
Ellenőrizni kell a szerelés helyességét metrológiai szempontból. Ez azt jelenti, hogy vizsgálat tárgyává
kell tenni a szerelés eredményének befolyását a szintmérő által mért értékre. Például meg kell győződni
arról, hogy a mérőeszközt stabil alapra telepítették-e, a telepítés helyén meg lehet-e állapítani az
illesztési pontot, nincsenek-e olyan befolyásoló tényezők (pl. folyadékzár, huzalterelő görgőkialakítások
stb.), amelyek az érzékenységet befolyásolják, a telepítés a gyártó által ajánlottaknak megfelelően
történt-e (műszerkönyv!), a mérőeszköz talpsíkja vízszintes alapra ültethető-e, tartálydeformáció esetén
az milyen mértékben befolyásol, a mérőhuzal vagy szalag hőtágulása milyen szerepet játszik, szerelés
után elmozdítás ellen a szintmérő biztosítható-e stb. Általában el kell fogadni helyes telepítésnek a
perforált acélcső felső karimájára való telepítést, ha a cső a tartályhoz alul rögzített, valamint a tartály
mellé vagy oldalára alulra történt szerelési módot. Gondos vizsgálódással kell eljárni a tartálytetőre
szerelt mérőeszközöknél. Törekedni kell arra, hogy a szintmérő minél közelebb legyen a
referenciasíkhoz.
8.3.5.3 A szintmérő illesztése a tartályhoz
A beavatkozásra illetékes szakembernek a hitelesítést végző jelenlétében a szintmérő által mutatott
értéket minden kijelzőegységen az illesztési pontra kell állítani. Beállítás előtt a hitelesítőnek meg kell
határoznia a 4.9 pontban megfogalmazott légtérmagasságot. Ha a szintmérő folyadékszintmagasságokat jelez ki, a tartály kalibrációs táblázatánál megadott összlégtérmagasságból ki kell vonni a
mért légtérmagasságot, és a kapott eredményt kell a beállított kijelzőknek mutatni. Ha a szintmérő
légtérmagasságokat mér, a kijelzőknek a légtérmagasságot kell mutatnia.
8.3.5.4 Az érzéketlenségi küszöb és a hiszterézis együttes ellenőrzése
A működőképes, beállított szintmérővel egy mérési ponton egy-egy mérést kell végezni úgy, hogy a
mérendő folyadékszintet egyszer felülről, egyszer pedig alulról közelítjük meg.
8.3.6

Időszakos hitelesítés

8.3.6.1 A dobkalibrálás ellenőrzése
A szabályozható átmérőjű dobot a szintmérőből ki kell szerelni és a dob helyes beszabályozásáról a
8.3.2.1 pontban leírtak szerint meg kell győződni. Nem kell a dobot külön ellenőrizni, ha a készre
szerelt szintmérőt a 8.3.6.3 pontban leírtak szerint vizsgáljuk.
8.3.6.2 Az érzékelő függesztőjének hitelesítése hosszméretekre
Olyan felfüggesztőt, amelyen maradandóan legalább háromméterenként jól definiált referenciapont
található, meg lehet vizsgálni vízszintesen kifeszített állapotban közvetlen hosszmérő-használati
etalonnal történő, szakaszonkénti összehasonlítással, ha a függesztőre ható feszítőerő a hitelesítés
közben megegyezik a felhasználás során fellépő feszítőerővel és a szintmérő kijelzője által mutatott
érték jól meghatározható összefüggésben áll a referenciapontok távolságával. Nem kell a hosszméretek
ellenőrzését elvégezni, ha a vizsgálatokat a 8.3.6.3 pontban leírtak szerint végezzük.
Az adatbázisban lévő elektronikus változat az érvényes!

A nyomtatott forma kizárólag tájékoztató anyag!

16/25

HE 55-2000

AUTOMATIKUS ÜZEMŰ TARTÁLYSZINTMÉRŐK
8.3.6.3 A szintmérő hitelesítése mérőberendezésen
A hitelesítendő mérőeszközt az arra illetékes szakemberrel a mérőberendezésre fel kell szereltetni, és
működőképes állapotba kell hozatni. A 8.3.2.6 és a 8.3.2.7 pontokban leírtak szerint a mérőeszközt
ellenőrizni kell.
A szintmérőt minden esetben tartályra szerelés előtt meg kell vizsgálni a 8.3.2.4 pontban leírtak szerint.
A szintmérőt tartályra szerelés előtt meg kell vizsgálni a 8.3.3 pont szerint, ha az megfelel az ott
leírtaknak.
El kell végezni a 8.3.5 pontban szereplő tevékenységeket.
Azokon a tartályokon, ahol az alsó és a felső referenciapont is kiadásra kerül, az időszakos hitelesítés
tartályra szerelt állapotban, a szintmérő megbontása nélkül elvégezhető, ha azt az illetékes
szaklaboratórium jóváhagyta. Az időszakos hitelesítéskor le kell olvasni a szintmérő által kijelzett alsó
és felső referenciaszint tényleges értékét, amelyek nem térhetnek el nagyobb mértékben az első
hitelesítés alkalmával meghatározott referencia értékektől, mint ±1 mm.
8.4

Kiértékelés

8.4.1
Nem tartályra szerelt állapotban kapott eredmények kiértékelése.
Megfelelőnek kell minősíteni minden olyan szintmérőt, amely megfelel a jelen hitelesítési előírás 7.
pontjában megszabott hibahatároknak, de nem lépi túl gyártó által megadott pontossági
követelményeket.
Dobkalibrációs adatok ellenőrzéséhez, ha a 3. számú mellékletben nem szerepel a kívánt adat, ki kell
számítani az 5. melléklet (3) összefüggéséből az ellenőrzési ponthoz tartozó kalibrációs értéket. Az így
meghatározott adathoz a hitelesítéshez használt mérőszalag vagy hosszmérő eszköz bizonyítványban
megadott korrekciót értelemszerűen hozzá kell adni. A kapott eredmény szolgál helyes értékül.
Megfelelőnek kell minősíteni a dobkalibrációt , ha a kalibráló berendezésen ellenőrzött dob lecsévélődő
huzalának hossza bármely mérési ponton nem tér el nagyobb mértékben az 5. melléklet (3)
összefüggéséből valamint a használt hosszmérő etalon korrekciójából számított helyes értéktől pozitív
és negatív irányba, mint
az üzemi feltételek mellett megengedett eltérés 1/5-öd része, vagy
referenciafeltételek megadása esetén a meghatározott alaphiba 1/5-öd része.
A 8.3.2.2 pont szerinti vizsgálat eredményeként kapott eltérés a helyes értéktől nem lehet nagyobb, mint
a 7.1 pontban megadott hibahatárok 2/3-ad része.
8.4.2
Tartályra szerelt állapotban kapott eredmények kiértékelése
Készre szerelt szintmérő mérőberendezésen történő hitelesítésekor a szintmérő által mutatott érték nem
térhet el nagyobb mértékben a helyes értéktől
referencia feltételek teljesülése esetén mint a megadott alaphiba értékének 4/5-öd része,
üzemi feltételek teljesülésekor mint a 7. pontban megadott hibahatárok.
A helyes érték megállapításához a berendezésen használt hosszmérő etalon bizonyítványban megadott
korrekcióit előjelhelyesen kell alkalmazni.
Referenciafeltételek teljesülésekor a járulékos hibák nagyságáról számítással kell meggyőződni úgy,
hogy az 5. melléklet (2). összefüggésébe be kell írni a gyártó által specifikált referenciasűrűséget (ρ0),
attól megengedett legnagyobb mértékben eltérő sűrűséget (ρ1 = max, vagy min.), a lecsévélődő
legnagyobb huzalhosszat (li = max.), a fajlagos huzaltömeget (mh) és a gyártó által megadott legkisebb
merülési mélységét az úszónak.
Az adatbázisban lévő elektronikus változat az érvényes!
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A gyártó saját elhatározásából kisebb hibahatárokat specifikálhat, mint a 7. pontban megadottak.
Ha a gyártó vagy a típusvizsgálati jegyzőkönyv más hibahatárokat fogalmaz meg, hitelesítéskor a
típusvizsgálati jegyzőkönyvben rögzített hitelesítési hibahatárértékeket kell figyelembe venni.
Úszós érzékelővel rendelkező szintmérő hitelesítésekor, hitelesítő berendezés használatánál,
szintkijelzési korrekciót kell alkalmazni, ha a kijelzés közlekedőedény elvén van felépítve és a két ágban
a mérőközeg sűrűsége különböző. Korrekciót kell alkalmazni akkor is, ha a mérőközeg sűrűsége eltér a
kalibrációs adatokban szereplő referenciasűrűségtől. Az alkalmazandó korrekciót a mérőberendezés
bizonyítványában fel kell tüntetni. A mérőberendezés csak a bizonyítványában feltüntetett sűrűségű
mérőközeggel üzemeltethető.
8.4.3
A sűrűségmérő rész hitelesítésének kiértékelése
Megfelelőnek minősül az a szintmérő, amely által kijelzett sűrűség, illetve átlagsűrűség értéke nem tér el
nagyobb mértékben az ugyanazon hőmérsékleten meghatározott sűrűség, illetve átlagsűrűség helyes
értékétől, mint a hitelesítési hibahatár 4/5 része.
8.5
Bélyegzés
A hitelesítés követelményeinek megfelelt szintmérők házának zárófedeleit az OMH hitelesítési
bélyegével (levonóképes, beütő vagy függőhuzalos bélyeggel) kell a hitelesítés tanúsítására és az
illetéktelen felbontás ellen biztosítani.
Az úszó, a mérőfej és mérődob a hozzá tartozó szalaggal vagy függesztőhuzallal külön csomagolható
akkor, ha az lecsévélés megakadályozására plombálva vagy bélyegezve van
Tartályra szerelés, üzembe helyezés és illesztés után a házról eltávolított bélyegeket pótolni kell, és a
szintmérő felszerelt helyzetből történő elmozdítását újabb bélyeg elhelyezésével meg kell akadályozni.
8.6
Bizonylatolás
A hitelesítésről Hitelesítési bizonyítványt kell kiállítani, és azt a szintmérőhöz kell mellékelni.
A szintmérők hitelesítettségét a Hitelesítési Bizonyítvány és a szintmérőn (a szintmérőn és a
mérődobon) lévő hitelesítési bélyegek együttesen igazolják.
A Hitelesítési bizonyítványban fel kell tüntetni:
a hitelesített szintméréstartományt,
a referenciasűrűséget, amelyre a mérőeszközt kalibrálták,
a referenciahőmérsékletet, amelyen az alaphiba értelmezve van,
a referenciaértékektől való megengedett eltéréseket,
az úszó tömegét, térfogatát és azonosítási számát, ha sűrűséget is mér,
a mérőfej azonosító számát
a szintmérő házának gyári számát,
a mérődob gyári számát (vagy a rajta lévő szalag azonosító számát),
minden előre hitelesített csereegység gyári számát, amely a szintmérőbe be van építve,
a szintmérő hitelesítési idejét (nem tartályra szerelt állapotban),
a hitelesítést végző nevét, munkahelyét,
a hitelesítés érvényének lejártát, amelyet nem a tartályon történő üzembe helyezés időpontjától kell
számítani, hanem a 8, 6, 3, 10, pontban megadott időponttól,
a tartály telephelyét és azonosítási számát, amelyre a szintmérő felhelyezésre kerül,
az illesztési pont helyét,
az esetleges lecserélt, (de előre hitelesített) új részegység gyári számát, feltüntetve a csere idejét,
a szintmérő üzembehelyezésének idejét,
az üzembe helyezéskor jelenlévő hitelesítő nevét és munkahelyét,
Az adatbázisban lévő elektronikus változat az érvényes!
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bármely hitelesítési bélyeg eltávolításának idejét,
a 8, 6, 3, 15, pontban megfogalmazott tevékenységet,
az esetleges új illesztési pont helyét,
a javítás végzésénél jelenlévő hitelesítő nevét és munkahelyét.
9.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A szintmérőt tartályra szerelt állapotban történt javítás után akkor nem kell újra hitelesíteni, ha a javítás
a hitelesítésre jogosult személy jelenlétében történt és a javítás eredményeként a mérőeszköz pontossága
nem változik. A tartályon javított szintmérő illesztését a kalibrációs táblázathoz javítás után akkor nem
kell elvégezni, ha egyetlen mérési ponton történt ellenőrző méréssel meggyőződtek arról, hogy az
illesztés megfelelő.
Sodort szálakból kialakított függesztőhuzal alkalmazása esetén a szintmérő hitelesítésekor gondoskodni
kell a huzalvégen lévő érzékelő vagy feszítősúly elfordulásának megakadályozásáról.
Sodort szálakból kialakított függesztőhuzallal működő hitelesített úszós szintmérőket csak elfordulást
gátló érzékelővezető (úszóvezető) alkalmazásával lehet üzemeltetni.
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1. melléklet: Felületi feszültség értékek táblázata 20 °C referenciahőmérsékleten
Ásványolajtermékek
Sűrűség
kg/m3
600
620
640
660
680
700
720
740
760
780
800
820
840
860
880
900
920
940
960
980
1000
1100

Felületi feszültség
mN/m
15,0
16,0
17,0
18,0
19,0
20,0
21,0
22,0
23,0
24,0
25,0
26,0
27,0
28,0
29,0
30,0
31,0
32,0
33,0
34,0
35,0
35,0

Sűrűség
kg/m3
998,2

Felületi feszültség
mN/m
72,6

Víz
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2. melléklet: Gyári dobkalibrációs adatok
1.)

MMG gyártmányú, úszós érzékelővel üzemelő szintmérő kalibrálandó hosszai:

úszóátmérő
függesztő átmérő
névleges
mérési pont
mm
0,00
4000,00
8000,00
12000,00
16000,00
20000,00

120 mm
0,5 mm

140 mm
0,5 mm

0,00
4000,64
8001,28
12001,92
16002,57
20003,21

0,00
4000,47
8000,94
12001,41
16001,88
20002,36

160 mm
0,5 mm
kalibrált
hossz
mm
0,00
4000,36
8000,72
12001,08
16001,44
20001,80

196 mm
1, 0 mm

196 mm
1,5 mm

0,00
4000,78
8001,57
12002,36
16003,14
20003,93

0,00
4000,45
8002,91
12004,37
16005,82
20007,28

A szintmérő úszóját tartó mérőhuzal fajlagos tömege:
0,5 mm átmérőnél
1,45 g/m
1,0 mm átmérőnél
4,74 g/m
1,5 mm átmérőnél
8,78 g/m
Referencia sűrűség, amelybe az úszó üzemeléskor merül

800 kg/m3.

A kalibrációs adatok a használati etalon mérőszalag korrekciós értékeit nem tartalmazza. Ha a
szalagkorrekció előjele +, a korrekció értékét a kalibrációs értékből le kell vonni! Ha az előjel -, a
korrekció értékét a kalibrációs értékhez hozzá kell adni!
2.)

ENRAF gyártmányú 854 ATG típusú szintmérő:
szintmagasság
27000 mm
úszóátmérő
90 mm
referenciasűrűség
800 kg/m3
referenciahőmérséklet 20 °C
kalibrált hossz
27001 mm

Az adatbázisban lévő elektronikus változat az érvényes!

A nyomtatott forma kizárólag tájékoztató anyag!
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3. melléklet: A sótlanított víz sűrűsége a hőmérséklet függvényében
°C
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Sűrűség kg/m3-ben
0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
999,8396 999,8463 999,8528 999,8591 999,8653 999,8713 999,8771 999,8827 999,8882 999,8935
999,8986 999,9035 999,9082 999,9128 999,9172 999,9214 999,9254 999,9293 999,9330 999,9365
999,9399 999,9431 999,9461 999,9490 999,9516 999,9542 999,9565 999,9587 999,9607 999,9625
999,9642 999,9657 999,9671 999,9682 999,9693 999,9701 999,9708 999,9713 999,9717 999,9719
999,9720 999,9718 999,9716 999,9711 999,9705 999,9698 999,9689 999,9678 999,9666 999,9652
999,9637 999,9620 999,9602 999,9582 999,9560 999,9537 999,9513 999,9486 999,9459 999,9430
999,9399 999,9367 999,9333 999,9298 999,9261 999,9223 999,9184 999,9143 999,9100 999,9056
999,9011 999,8964 999,8915 999,8865 999,8814 999,8761 999,8707 999,8651 999,8594 999,8536
999,8476 999,8415 999,8352 999,8288 999,8222 999,8155 999,8087 999,8017 999,7946 999,7873
999,7799 999,7724 999,7647 999,7569 999,7490 999,7409 999,7327 999,7244 999,7159 999,7073
999,6985 999,6896 999,6806 999,6714 999,6622 999,6527 999,6432 999,6335 999,6237 999,6137
999,6037 999,5934 999,5831 999,5726 999,5620 999,5513 999,5405 999,5295 999,5184 999,5071
999,4958 999,4843 999,4726 999,4609 999,4490 999,4370 999,4249 999,4127 999,4003 999,3878
999,3752 999,3624 999,3495 999,3366 999,3234 999,3102 999,2968 999,2834 999,2698 999,2560
999,2422 999,2282 999,2141 999,1999 999,1856 999,1712 999,1566 999,1419 999,1271 999,1122
999,0972 999,0820 999,0667 999,0513 999,0358 999,0202 999,0045 998,9886 998,9726 998,9566
998,9404 998,9240 998,9076 998,8911 998,8744 998,8576 998,8407 998,8237 998,8066 998,7894
998,7721 998,7546 998,7371 998,7194 998,7016 998,6837 998,6657 998,6476 998,6293 998,6110
998,5926 998,5740 998,5553 998,5365 998,5177 998,4987 998,4796 998,4604 998,4410 998,4216
998,4021 998,3824 998,3627 998,3428 998,3229 998,3028 998,2826 998,2623 998,2419 998,2214
998,2008 998,1801 998,1593 998,1384 998,1174 998,0963 998,0751 998,0537 998,0323 998,0108
997,9891 997,9674 997,9455 997,9236 997,9015 997,8794 997,8571 997,8348 997,8123 997,7898
997,7671 997,7443 997,7215 997,6985 997,6755 997,6523 997,6290 997,6057 997,5822 997,5586
997,5350 997,5112 997,4874 997,4634 997,4394 997,4152 997,3910 997,3666 997,3422 997,3176
997,2930 997,2683 997,2434 997,2185 997,1935 997,1683 997,1431 997,1178 997,0924 997,0669
997,0413 997,0156 996,9898 996,9639 996,9379 996,9118 996,8857 996,8594 996,8330 996,8066
996,7800 996,7534 996,7267 996,6998 996,6729 996,6459 996,6188 996,5916 996,5643 996,5369
996,5095 996,4819 996,4542 996,4265 996,3986 996,3707 996,3427 996,3146 996,2864 996,2581
996,2297 996,2012 996,1726 996,1440 996,1152 996,0864 996,0574 996,0284 995,9993 995,9701
995,9408 995,9115 995,8820 995,8525 995,8228 995,7931 995,7633 995,7334 995,7034 995,6733
995,6431 995,6129 995,5826 995,5521 995,5216 995,4910 995,4603 995,4296 995,3987 995,3677
995,3367 995,3056 995,2744 995,2431 995,2117 995,1803 995,1487 995,1171 995,0854 995,0536
995,0217 994,9897 994,9577 994,9255 994,8933 994,8610 994,8286 994,7962 994,7636 994,7310
994,6983 994,6654 994,6326 994,5996 994,5665 994,5334 994,5002 994,4669 994,4335 994,4000
994,3665 994,3329 994,2992 994,2654 994,2315 994,1976 994,1635 994,1294 994,0952 994,0609
994,0266 993,9922 993,9576 993,9231 993,8884 993,8536 993,8188 993,7839 993,7489 993,7138
993,6787 993,6434 993,6081 993,5728 993,5373 993,5018 993,4661 993,4304 993,3947 993,3588
993,3229 993,2869 993,2508 993,2146 993,1784 993,1421 993,1057 993,0692 993,0327 992,9961
992,9594 992,9226 992,8857 992,8488 992,8118 992,7747 992,7376 992,7004 992,6631 992,6257
992,5882 992,5507 992,5131 992,4755 992,4377 992,3999 992,3620 992,3240 992,2860 992,2479
992,2097

Az adatbázisban lévő elektronikus változat az érvényes!

A nyomtatott forma kizárólag tájékoztató anyag!
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4. melléklet: Az alkalmazandó összefüggések leírása
A sűrűségváltozás befolyása a mutatott értékre:
⎤
mh ⋅ l i
K
(γ 1 − γ 0 )
⎥ ( ρ1 − ρ 0 ) −
A0 [1 + 2α (t − t 0 )]ρ 0 ⎦
g

⎡

A0 [1 + 2α (t − t 0 )]⎢ x0 +
Δl =

⎣

m h − A0 [1 + 2α (t − t 0 )]( ρ1 − ρ l )
⎛

Δl = ⎜⎜ x 0 +
⎝

l i ⋅ m h ⎞ ρ 0 − ρ1
⎟
A0 ⋅ ρ 0 ⎟⎠ ρ 1

A dobkalibrálást meghatározó összefüggés:

lk = l +

l ⋅ mh
A ⋅ ρ0

Az úszó merülési mélységének változása:
⎛

Δx = ⎜⎜ x 0 +
⎝

Az úszó térfogatának számítása:
Vu =

Úszóval meghatározott sűrűség számítása:

ρ=

(m

l

l i max ⋅ mh ⎞ ρ 0 − ρ l min
⎟
A0 ⋅ ρ l min ⎟⎠ ρ l min

(m

u

− m fi ) ⋅ 0,99985

ρ fi − 0,0012

− m f ) ⋅ 0,99985
Vu

+ 0,0012

Nyomásmérővel történő sűrűségmeghatározás:

ρ = 0,10197162

P1 − P2
h1 − h2

Megjegyzés: Úszós rendszerű szintmérő által mért értékeket befolyásoló tényezők hatásait leíró
összefüggés (a 6. mellékletben megadott mértékegységek nem erre vonatkoznak).

Az adatbázisban lévő elektronikus változat az érvényes!

A nyomtatott forma kizárólag tájékoztató anyag!
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5. melléklet: Az összefüggéseknél használt betűjelzések és jelentéseik

Δl
A0
A

α

t
t0
x0
Δx
mh
li
l
lh

ρl
ρ1min
ρ0
ρ1
ρ
ρf
ρfi
K
g

γ0
γ1
P1
P2
h1
h2
Vu
mf
ml
mu
mfi

a várható eltérés a helyes értéktől
az érzékelő (úszó) vízszintes keresztmetszete a bemerülés magasságában
a használandó úszó vízszintes keresztmetszete
az érzékelőelem lineáris hőtágulási együtthatója
a mérendő közeg megváltozott hőmérséklete
a mérőeszközre meghatározott referenciahőmérséklet
az érzékelő bemerülési mélysége referencia-sűrűségnél a legmagasabb mérési ponton
az úszó megengedett legnagyobb merülésváltozása üzemelés során
a huzal fajlagos tömege (1 m hosszúságú függesztőhuzal tömege)
a mérődobról lecsévélődött huzal hossza
a legmagasabb mérési pont és mérendő folyadékszint távolsága
a hitelesítéskor mérendő szint értéke
a folyadék feletti gáztér sűrűsége
a mérhető legkisebb folyadéksűrűség
a mérendő folyadék sűrűsége (referenciasűrűség), amelyre a dobot kalibrálják
a működtetés közben megváltozott sűrűség értéke
a folyadék sűrűségének összefüggésből számított értéke
a sűrűségmérő rész hitelesítésénél használt folyadék sűrűsége
az úszó térfogatának meghatározásához használt folyadék sűrűsége
az érzékelő kerülete (általában K = d * π, ahol d az úszó átmérője, π = 3,1416)
a nehézségi gyorsulás értéke
a referencia sűrűségű mérendő folyadék felületi feszültsége
a megváltozott sűrűségű mérendő folyadék felületi feszültsége
a nyomás értéke h1 szintmagasságban sűrűségmeghatározáskor
a nyomás értéke h2 szintmagasságban sűrűségmeghatározáskor
szintmagasság nyomásmérővel történő sűrűségméréskor
szintmagasság nyomásmérővel történő sűrűségméréskor
az úszó térfogata 20 °C referenciahőmérsékleten
a szintmérővel végzett mérlegelés eredménye folyadékba merüléskor
a szintmérővel végzett mérlegelés eredménye levegőn
az úszó mérlegen történő mérésekor kapott eredmény
az ismert sűrűségű folyadékba merülő úszó mérlegen történő mérésekor kapott
eredménye

Az adatbázisban lévő elektronikus változat az érvényes!

A nyomtatott forma kizárólag tájékoztató anyag!
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6. melléklet: A hitelesítés munkafázisaihoz szükséges eszközök rendszerezése
A dobkalibráció ellenőrzése:
érvényes hitelesítési bizonyítvánnyal rendelkező
kalibráló berendezés,
hőmérő (0 ÷ + 50) °C méréstartománnyal, 0,1 °C felbontással 2 db.
A dobátmérő ellenőrzése:
érvényes hitelesítési bizonyítvánnyal rendelkező
kalibráló berendezés,
hőmérő (0 ÷ + 50) °C méréstartománnyal, 0,1 °C felbontással 2 db.
Függesztőhuzal vagy függesztőszalag hosszúságméreteinek ellenőrzése:
hitelesített használati etalon mérőberendezés, vagy
használati etalon mérőszalag.
Helyes értékeinek bizonytalansága ne legyen nagyobb, mint ± 0,2 mm.
Érzéketlenségi küszöb ellenőrzés:
szerelőállvány,
kiszorítótest vagy hitelesített mérőhenger pipettával,
mérőedény folyadékkal.
Bemerülési mélység beállítás, ellenőrzés:
szerelőállvány,
mérőedény folyadékkal,
tolómérő,
alkoholos filctoll.
Sűrűségmérőegység hitelesítése:
szerelőállvány,
mérőedény folyadékkal, magassága a típusvizsgálati jegyzőkönyvben megadottaknak feleljen meg,
hitelesítési bizonyítvánnyal rendelkező areométer, méréstartománya ne haladja meg a 60 kg/m3-t,
legkisebb osztásköze legfeljebb 1 kg/m3, korrekcióinak bizonytalansága ne legyen nagyobb, mint ±
0,2 kg/m3
sótlanított víz ellenőrzött fajlagos vezetőképességgel, amely nem lehet nagyobb, mint 500 µS/m,
az úszó levegőn mért súlyának megfelelő méréshatárú mérleg.
Vizsgáló berendezésen történő ellenőrzés:
általában tartalmazza a hőmérséklet és a sűrűség mérőegységek hitelesítését szolgáló eszközöket,
érvényes hitelesítési bizonyítvánnyal kell rendelkeznie, amelynek hatálya kiterjed az összes
(alkalmazásra rendelkezésre álló ) eszközre.
Tartályra szerelt szintmérő ellenőrzése, illesztése:
mérősúlyos mérőszalag vagy használati etalon szintmérőeszköz, hitelesítve,
tartálykalibrációs táblázat, összlégtér adatának feltüntetésével,
hőmérő, (0÷ +50) °C méréstartományú, 0,1 °C felbontású legalább 0,2 °C pontosságú, vizsgált.
Minden hitelesítési tevékenységnél:
plombafogó,
plomba (alumínium vagy ólom),
levonóképes hitelesítési bélyeg,
alkoholos filctoll.
Az adatbázisban lévő elektronikus változat az érvényes!

A nyomtatott forma kizárólag tájékoztató anyag!
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