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Az előírás hatálya

1. AZ ELŐÍRÁS HATÁLYA
Ez az előírás automatikus működésű összegző mérlegek első, javítás utáni és időszakos
hitelesítésére vonatkozik.
Ezen mérlegek első hitelesítését a 75/410 EK irányelvet honosító 30/2002. (XII.13.) GKM
rendelet szabályozza, mely a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozást
kihirdető törvény hatálybalépése napján lép/lépett hatályba. A Hitelesítési előírás feltételezi
a hivatkozott jogszabály teljes terjedelmű ismeretét, azonban a leglényegesebb elemeket
ismételve a hitelesítés gyakorlati kivitelezését részletesen ismerteti.
Ezen mérlegek a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény és annak végrehajtásáról szóló
(többször módosított) 127/1991. (X.9.) kormányrendelet mellékletében (várhatóan)
felsorolásra kerülnek/felsoroltak, ezáltal

automatikus működésű ellenőrző és osztályozó

mérlegek javítás utáni és időszakos hitelesítése kötelező lesz/kötelező.
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Mértékegységek,jelölések

2. MÉRTÉKEGYSÉGEK, JELÖLÉSEK
Az alábbi mértékegységek megengedettek:
A tömeg mértékegysége: a kilogramm,

jele: kg

A kilogramm tört részei:
gramm,

jele: g

1g

= 10-3 kg

jele: t

1t

= 103 kg

A kilogramm többszöröse:
tonna,

A törvényes mértékegységek után, másodlagos egységként használhatók angolszász
mértékegységek (például: libra, uncia...), ha a felhasználás ezt feltétlenül indokolja.
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Alapfogalmak

3. ALAPFOGALMAK
3.1 Tömeg
Az anyag alapvető sajátsága, fizikai alapmennyiség.
3.2 Mérleg
Olyan mérőeszköz, amely egy test tömegének meghatározására szolgál, az ezen testre
ható gravitációs erő felhasználásával. A berendezés használható más mennyiségek,
terjedelmek,

paraméterek

vagy

jellemzők

meghatározására

is,

amelyek

összefüggésben vannak a tömeggel.
Newton II. törvénye értelmében a nehézségi erő, a tömeg, a nehézségi gyorsulás
között a következő összefüggés áll fenn:
G=m·g
ahol: G

nehézségi erő,

m

tömeg,

g

nehézségi gyorsulás.

A működés módja szerint a mérlegek osztályozhatók, mint automatikus vagy nemautomatikus működésű mérlegek.
3.3 Működési elv
3.3.1 Elektronikus mérleg
Elektronikus (helyesen elektromechanikus) mérleg az olyan mérleg, amelynek
működése a mérlegelendő testre ható nehézségi erőnek vele egyértelműen arányos
villamos jellé való átalakításán alapul.
3.3.1.1 Nyúlásmérőbélyeges mérlegcellás mérleg
A mérendő teher által a mérlegcellán előidézett rugalmas deformáció mértékének
megfelelő feszültségosztás mérésén alapul.
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Alapfogalmak

3.4 Felosztás a kialakítás szerint
3.4.1 Mérőszakasszal mérő szállítószalag-mérleg
Mérőszakasszal mérő szállítószalag-mérleg olyan szállítószalag-mérleg, amelyen a
szállítószalagnak csak egy része képezi a tehertartót, amit 'teherfelvevőnek' neveznek.
3.4.2 Szállítószalaggal mérő szállítószalag-mérleg
Szállítószalaggal mérő szállítószalag-mérleg olyan szállítószalag-mérleg, amelynél a
teljes szállítószalag alkotja a teherfelvevőt.
3.5 Felosztás a működés módja szerint
3.5.1 Összegző szállítószalag-mérleg
Összegző szállítószalag-mérleg olyan szállítószalag-mérleg, amelyen az összegező
készülék az egymást követő részleges terhelések összeadását végzi, melyek
mindegyike megfelel a szalag által megtett meghatározott távolságnak.
3.5.2 Integráló szállítószalag-mérleg
Integráló szállítószalag-mérleg olyan szállítószalag-mérleg, amelyen az összegező
készülék az egységnyi hosszra jutó teher és a szalag sebességének szorzatát időben
integrálja.
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Meghatározások

4. MEGHATÁROZÁSOK
4.1 Nem-automatikus működésű mérleg
Nem-automatikus működésű mérleg a kezelő beavatkozását igényli a tömegmérési
folyamat során, különösen a terhek teherfelvevőn történő elhelyezésére és/vagy onnan
történő eltávolítására, valamint az eredmény meghatározására.
4.2 Automatikus működésű mérleg
Automatikus működésű mérleg a tömegmérési műveletet kezelő beavatkozása nélkül
hajtja végre és a berendezésre jellemző automatikus folyamatot végez.
4.3 Szállítószalag-mérleg
Szállítószalag-mérleg olyan automatikus működésű mérleg, amely az ömlesztett termék
tömegét rendszeres felosztás nélkül határozza meg, miközben a szalag mozgása
folyamatos.
4.4 Összegző osztásértéke
Az összegző osztásértéke az a tömegegységekben kifejezett érték, amely:
—

folyamatos (analóg) kijelzés esetén az összegzett tömeg skálájának
legkisebb osztása: (dt),

—

nem-folyamatos (digitális) kijelzés esetén az összegzett tömeg két
egymást követő értéke közötti különbség (dtd);

4.5 Nulla összegzés kijelző osztásértéke
Nulla összegzés kijelző osztásértéke a nulla összegzés kijelző készülék osztásértéke
(do), tömegegységben kifejezve egyenlő:
—

folyamatos (analóg) kijelzés esetében a nulla összegzés kijelző készülék
skálájának legkisebb osztásértékével,

—

nem-folyamatos (digitális) kijelzés esetében a nulla összegzés kijelző
készülék két egymást követő értéke közötti különbséggel;

4.6 Mérési hosszúság
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Meghatározások

Mérési hosszúság (L) a teherfelvevő végeinél lévő mérőgörgők tengelyei közötti
távolság, plusz ezeknek a görgőknek a tengelyei és a szállítószalag hozzájuk
legközelebb eső szállítógörgőinek tengelyei közötti távolság fele.
4.7 Mérési ciklus
Mérési ciklus az egyes részterhek összegzésével kapcsolatos műveletek olyan
csoportja, melynek végén az összegző egység elemei először térnek vissza a kiindulási
helyzetükbe vagy állapotukba.
4.8 Mérőszerkezet felső mérési határa (Max):
Mérőszerkezet felső mérési határa (Max): a szállítószalag pillanatnyi legnagyobb nettó
terhelése, amelynek mérésére a mérőegység alkalmas.
4.9 Mérőszerkezet alsó mérési határa (Min)
Mérőszerkezet alsó mérési határa (Min): azon nettó terhelés értéke, melynél kisebb
terhelés esetén a mérési eredmények felhasználása a megengedettnél nagyobb relatív
hibát okozna az összegzés során.
4.10 Mérési tartomány
Mérési tartomány a felső és az alsó mérési határok közötti tartomány.
4.11 Legnagyobb tömegáram (Qmax)
Legnagyobb tömegáram (Qmax): az a tömegáram, mely a mérőszerkezet legnagyobb
terhelésekor és a szállítószalag legnagyobb sebességénél érhető el.
4.12 Legkisebb tömegáram (Qmin)
Legkisebb tömegáram (Qmin): azon tömegáram érték, melynél kisebb tömegáram
esetén a mérési eredmények relatív hibája kiugróan nagy.
4.13 Átlagos vizsgálati tömegáram (Qe)
Átlagos vizsgálati tömegáram (Qe): az összegzett tömeg (C) és a vizsgálat
időtartamának (t) hányadosa:
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Qe =

Meghatározások

C
;
t

4.14 Minimális összegzett teher
Minimális összegzett teher: az a legkisebb összegzett teher, melynél kisebb érték
esetén az eredmény hibája a legnagyobb megengedett hibánál nagyobb lehet, bármely
- a legnagyobb és legkisebb tömegáramok közé eső - tömegáram esetén.
4.15 Szállítószalag legnagyobb fajlagos terhelése
Szállítószalag

legnagyobb

fajlagos

terhelése:

a

terhelésének és a mérési hosszúságnak a hányadosa:
Max
.
L
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4.16 Részegységek
a) szállítószalag: olyan berendezés, mely a termék továbbítását a tengelyük körül
forgó görgőkön támaszkodó szalag segítségével végzi.
b) tartógörgők: olyan görgők, melyek a szállítószalagot egy rögzített kereten
megtámasztják.
c) mérőgörgők: olyan görgők, melyek révén a szállítószalag a mérőegység
teherfelvevőjére támaszkodik.
d) mérőszerkezet: a nem automatikus működésű mérleg egésze vagy része, vagy
bármely más készülék, mely tájékoztatást nyújt a megmérendő teher tömegéről.
e) szalagelmozdulás jeladó: a szállítószalag azon egysége, mely vagy a szalag
meghatározott hosszelmozdulásának megfelelő, vagy a szalag sebességével arányos
jelet továbbít.
f) elmozdulás érzékelő egység: a szalag-elmozdulás jeladónak állandóan a
szalaghoz csatlakozó része.
g) összegző egység:

a terhelésérzékelő és a szalagelmozdulás jeladó által

szolgáltatott adatok alapján összegzi a részterheket, vagy a fajlagos szalagterhelés és
sebesség szorzatának integrálásával végzi az összegzést.
h) összegző kijelző: azon egység, amely az összegző egységtől kapott adatok
alapján kijelzi a szállított teher tömegét.
i) teljes összegzés kijelző (nullázási lehetőség nélkül): az összes összegzett teher
teljes tömegét kijelző egység.

13
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j) rész-összegzés kijelző (nullázható): egy meghatározott időszak alatt összegzett
terhek tömegét kijelző egység.
k) kiegészítő összegző kijelző: összegzés kijelző egység, amelynek osztásértéke
nagyobb, mint a teljes összegzést kijelző egységé, és a rendeltetése egy hosszabb
működési időszak alatt a szalagon szállított teher teljes tömegének kijelzése. Ez az
egység nullázási lehetőséggel is ellátható.
l) ellenőrző összegzést kijelző: összegzést kijelző egység, melynek osztásértéke
kisebb, mint a teljes összegzést kijelző egységé, és vizsgálati célra alkalmazható.
m) nullázó egység: olyan egység, mely az üres szállítószalag egész számú
fordulatai esetén a mérleget nullázza. A nullázó egység lehet kézi, félautomata vagy
automata.
n) nulla kijelző: a nullázó egységre szerelt, az összegző kijelzőtől elkülönült kijelző
egység, melynek segítségével a nullázás a szállítószalag terheletlen állapotában
ellenőrizhető;
o) kézi nullázó egység: ezzel az egységgel a kezelő megfigyelhet, nullázhat vagy
nullázást ellenőrizhet.
p) félautomata nullázó egység: olyan kézi vezérlésű egység, amely kezelői
beavatkozás után a szalagmérleget automatikusan nullázza, vagy olyan egység, amely
kezelői beavatkozás esetén kijelzi a nullázás elvégzéséhez szükséges értéket.
q) automatikus nullázó egység: olyan egység, amely a kezelő beavatkozása nélkül
a szalagmérleget nullázza terheletlen állapotban.
r) nullázás ellenőrző egység: olyan egység, amely a mérlegre helyezett állandó
értékű, adaléksúllyal vagy elektromosan szimulált tömeggel végzi a nullázás
ellenőrzését.
14
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4.17 Kiegészítő alkotóelemek:
a) pillanatnyi terheléskijelző készülék: olyan egység, amely adott pillanatban kijelzi a
mérlegre ható teher tömegét.
b) fajlagos terhelés kijelző egység: olyan egység, amely a pillanatnyi fajlagos
terhelést jelzi, vagy az egységnyi idő alatt szállított tömegként, vagy a legnagyobb
fajlagos terhelés százalékában.
c) a működést ellenőrző egység: olyan egység, mellyel bizonyos funkciók
működése ellenőrizhető, különösen:
—

üres szalag esetén egy állandó terhelés (nullázás és állandó terhelés
ellenőrzés) hatása, vagy

—

két integrálás összehasonlítása ugyanolyan fajlagos terhelés és időtartam
esetén, vagy

—

a legnagyobb terhelés, vagy a legnagyobb fajlagos terhelés túllépésének
kijelzése, vagy

—

bármilyen működési hiba, különösen az elektromos egységek
meghibásodásának kijelzése.

d) fajlagos terhelést szabályozó egység: olyan egység, mellyel biztosítható a
programozott fajlagos terhelés.
e) beállító egység: olyan egység, melynek segítségével a szállítószalagra történő
teheradagolás leállítható, amikor az összegzett terhelés elérte az előre beállított
értéket.

15
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5. SZERKEZETI ELŐÍRÁSOK
5.1 Alapvető előírások
5.1.1 Tartósság
A mérleg méretezése és anyaga biztosítsa a berendezés tartós és megbízható
működését.
5.1.2 Vizsgálhatóság
A mérleg kialakítása, annak szolgáltatásai tegyék lehetővé ezen előírásban rögzített
metrológiai követelmény szerinti vizsgálat elvégzését.
5.1.3 Lezárás, külső befolyásolhatóság
A mérleget úgy kell tervezni, hogy a kezelőelemek szándékos, illetve véletlen
működtetése ne okozza a méréstechnikai jellemzők megváltoztatását.
5.2 Műszaki követelmények
5.2.1 A szállítószalag mérleg elemei
A szállítószalag-mérleg a következő elemekből áll:
— szállítószalag,
— mérőszerkezet,
— szalagelmozdulás jeladó,
— összegző egység,
— fő összegző kijelző,
— nullázó egység.
A szállítószalag-mérlegen lévő nullázó egységet el kell látni a fő összegző kijelzőtől
független nulla kijelzővel, vagy a nullázás-ellenőrző egységgel, ha:
— a fő összegző kijelző csak pozitív értékeket jelez, vagy
— az összegző osztásértéke nagyobb, mint a nulla kijelző osztásértéke.
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5.3 Működési módja
5.3.1 Mérés célja
A szállítószalag mérleg ömlesztett anyagok tömegáramának ill. adott idő alatt áthaladt
anyagmennyiségének mérésére szolgál.
5.3.2 Mért adatok.
A szállítószalag mérleggel mért adatok:
---a mérőszakaszon lévő pillanatnyi tömeg
---szalagsebesség
A mért adatokból a kiértékelő egység határozza meg a tömegáramot és az összegzett
tömeget.
5.3.3 Főbb hibaforrások:
A szállítószalag mérleggel mért mérési eredményt a mérési elvéből és a kialakításból
következően számos jelentős hibaforrás terheli.

F

a) Szalagsebesség mérési hiba
¾ A szalagsebesség mérési hiba a következő összetevőkből áll:
szlip ( a szállítószalag és a mérőgörgő közötti csúszás),
¾ mérőkerék átmérő hiba (kopás),
¾ fordulatszám mérési hiba.
b) Erő rövidzár
A legjelentősebb különbség a nem-automatikus működésű mérleghez képest az, hogy
a teherfelvevőn lévő teher nem független a méretlen tömegtől, ezáltal a mérendő tömeg
elvileg sem határozható meg pontosan. A szállítószalag mérlegnél kétféle erő rövidzár
lép fel:
17
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¾ a szalag, mint erő rövidzár (anyaga, feszessége)
¾ a mért anyag, mint erő rövidzár (a mérendő anyag állaga, kohéziója, darabossága)
c) Excentricitási és egysíkúsági és hiba
¾ Excentricitási hiba: a teherfelvevőn lévő görgők excentricitása.
¾ Egysíkúsági hiba: a tartó és mérőgörgők felső szintjének síktól való eltérése.
c) További hibák
szalagvándorlás, anyag felrakódás
Ezen mérőeszköz hibája az eszköz állapotától, a mérendő anyagtól ill. annak állagától
nagymértékben függ,
5.3.4 A működés biztonsága
5.3.4.1 A csalárd felhasználást valószínűleg megkönnyítő jellemzők hiánya
A szállítószalag-mérlegnek nem lehetnek a csalárd felhasználást megkönnyítő
tulajdonságai.
5.3.4.2 A helytelen beállítás vagy véletlenszerű meghibásodás kizárása
A mechanikus és elektromechanikus szállítószalag-mérlegeket egyaránt úgy kell
megtervezni, hogy a helytelen beállítás vagy a véletlenszerű meghibásodás hatása
könnyen felismerhető legyen.
5.3.4.3 A szállítószalag-mérleg kezelőrendszerének védelme
A mérleg kezelőrendszerének konstrukciója olyan legyen, hogy az eredetileg tervezett
állapottól eltérő helyzetben a mérleg általában ne vehessen fel nyugalmi helyzetet,
kivéve ha ilyen helyzetben mindennemű kijelzés vagy nyomtatás lehetetlenné válik.
5.3.5 Szállítószalag
5.3.5.1 Szállítószalaggal egybeépített mérleg
A szalagot merev szerkezetűnek (tartósnak) kell megalkotni és merev egységet kell
képeznie.
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5.3.5.2 Mérőszakaszos mérleg
A szállítószalag támasztókeretének szerkezete megfelelően erős legyen. Bármely
egyenes hosszanti metszetében a görgőpálya biztosítsa a szalagnak a görgőkön való
állandó alátámasztását, hogy a tömegmérés pontossága biztosítható legyen. A
szállítószalagot, amennyiben szükséges, szalagtisztító egységgel kell ellátni, melynek
elhelyezése és működése nem befolyásolhatja az eredményeket.
5.3.5.3 Különleges üzembe helyezési feltételek
A mérleg konstrukciója olyan legyen, hogy a görgőpálya felszerelésének, a szalag
anyagának és beépítésének, valamint a megmérendő termék adagolásának rendszere
ne okozhasson mérési hibát.
5.3.5.4 Görgőpálya
Mindenütt, ahol szükséges, hatékony védelmet kell alkalmazni a korrózió és az
eltömődés ellen.
¾ az azonos csoportba tartozó görgők felső alkotói gyakorlatilag azonos síkban
legyenek,
¾ a görgőpálya kialakítása olyan legyen, hogy a termékek ne csúszhassanak a
szalagon.
5.3.5.5 Szállítószalag
¾ A szállítószalag egységnyi hosszúságra jutó tömege gyakorlatilag állandó legyen,
az üzemeltetésben a csatlakoztatások ne okozzanak zavart.
¾ A szalag sebessége és hosszúsága akkora legyen, hogy a nullázás ellenőrzése
három percnél több időt ne vegyen igénybe, de: amennyiben ez a rendelkezés
nem tartható be, akkor a mérleget el kell látni félautomata vagy automata nullázó
egységgel.
¾ A szalag sebességének változása ne legyen több, mint a mérleg működéséhez
tervezett szalagsebesség 5%-a.
5.3.5.6 Mérési hosszúság
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A mérlegek felépítése olyan legyen, hogy a mérési hosszúság az üzemszerű működés
közben változatlan maradjon. A mérési hosszúság beállító egységeket plombálási vagy
hasonló lehetőséggel kell ellátni.
5.3.5.7 Szalagfeszítés
A görgőpálya egy adott pontján a szalagfeszítés gyakorlatilag állandó legyen. A feszítés
mértéke akkora legyen, hogy normál üzemeltetési körülmények között ne legyen
csúszás a szalag és a hajtódob között.
5.3.5.8 A termék hatása
A termék tulajdonságai lehetőleg ne befolyásolják az eredményeket.
5.3.6 Mérlegegység
5.3.6.1 Általános rész
A mérlegegység legyen a rendeltetésének megfelelő. Ahol szükséges, védelemmel
lássák el a legnagyobb terhelést meghaladó véletlenszerű terhelések hatása ellen.
A teherfelvevő konstrukciója biztosítsa, hogy bármilyen módon juttatják is a terhet a
mérlegre, ez ne okozhasson mérési hibát.
5.3.6.2 Teher-kiegyensúlyozó készülék
A teher-kiegyensúlyozó készülék folyamatos működésű legyen nullától legalább a
legnagyobb terhelésnek megfelelő tömegértékig. A mérés addig nem kezdődhet meg,
amíg a mérleg normál üzemi feltételei be nem álltak.
5.3.6.3 Szalagelmozdulás jeladó
¾ Az elmozdulást érzékelő egység felépítése biztosítsa, hogy az eredményeket
befolyásoló megcsúszás ne lépjen fel, függetlenül attól, hogy a mérleg terheletlen
vagy terhelt állapotban van.
¾ Nem folyamatos adattovábbítás esetén az érzékelt elmozdulás a mérési
hosszúságnál nem lehet nagyobb.
¾ Ha az adattovábbítás folyamatos, az nem helyettesíthető a szállítószalagtól
független jellel, kivéve az ellenőrzési vagy beszabályozási műveleteknél.
20

HE 80-2004 Automatikus működésű összegző mérleg

Szerkezeti előírások

5.3.7 Az összegző kijelző egység és nyomtató egységek
5.3.7.1 A kijelzés minősége
Az összegző kijelző és a nyomtató egységeknek az eredményeket megbízhatóan,
egyszerűen és egyértelműen kell mutatniuk a számjegyek egyszerű egymás mellé
helyezésével és fel kell tüntetni rajtuk a megfelelő tömegegység nevét vagy jelét. A fő
összegző kijelzőt ne lehessen nullára átállítani.
5.3.7.2 Több összegző kijelző egységgel vagy nyomtató egységgel ellátott
mérlegek skála osztásértéke
A mérlegen lévő folyamatos (analóg) összegző kijelző egység vagy egységek
osztásértéke nem haladhatja meg a nem-folyamatos (digitális) összegző kijelző egység
vagy egységek osztásértékének a kétszeresét. A mérlegen elhelyezett nem-folyamatos
(digitális) összegző kijelző vagy nyomtató egységek skálaosztása azonos legyen.
5.3.7.3 A nem-folyamatos (digitális) eredmények formái
A nem-folyamatos (digitális) kijelzők által mutatott eredmények kizárólag egymás
mellett álló számjegyek formájában jelenhetnek meg.
5.3.7.4 Megbízhatóság
A kijelzett eredményeket nem hamisíthatja meg a szalag véletlen leállása vagy véletlen
hálózati kimaradás.
5.3.7.5 Kijelzési tartomány
A fő összegző kijelző egység tegye lehetővé legalább a legnagyobb tömegáramon, tíz
üzemórás működés során lemért termékmennyiség tömegértékének kijelzését.
5.3.7.6 Kiegészítő összegző kijelző egységek
A kiegészítő összegző kijelző egységek osztásértéke legyen legalább akkora, mint az
adattáblán feltüntetett összegző skála osztásának tízszerese. Ezekre az egységekre
nem vonatkoznak az 7.2 és 7.3. pontok követelményei.
5.3.7.7 Összegző kijelző egységek bekapcsolása
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¾ Azok az összegző kijelző és nyomtató egységek, melyek csak pozitív értékeket
jeleznek ki, ne legyenek bekapcsolt állapotban, amikor a szalag terhelés nélkül
működik.
¾ Az összegző egységek be- és kikapcsolását maga a mérleg végezze el és a teher
hozza működésbe.
¾ Azok az összegző kijelző és nyomtató egységek, melyek pozitív és negatív
eredményeket jeleznek ki, akkor legyenek bekapcsolva, amikor a szalag terhelés
nélkül működik, és felépítésük biztosítsa, hogy rezgések, rázkódások ne
befolyásolhassák a kijelzett eredményeket.
¾ A vizsgálathoz használatos, összegző kijelző egység csak a vizsgálat közben
működhessen.
5.3.7.8 Ellenőrző összegző kijelző egység
Ha a fő összegző kijelző egység skála osztása nagyobb, mint
— a legkisebb összegzett teher 0,1%-a - az 1. pontossági osztály esetében, és
— a legkisebb összegzett teher 0,2%-a - a 2. pontossági osztály esetében,
akkor a mérleget egy külön ellenőrző összegző kijelző egységgel kell ellátni, melynek
osztásértéke nem haladja meg a fenti százalékokat.
5.3.7.9 Nullázó egység
A teherfelvevőre ható terheletlen szalag tömege legyen kiegyensúlyozható.

5.3.7.9.1 Nem automata nullázó egység
Ha ez az egység kézzel folyamatosan állítható, akkor a szabályozó szerkezet 10 mmes vagy félfordulatos beállító eleme elmozdulásának hatása egy órai működés esetén
nem haladhatja meg a következőket:
— a legnagyobb tömegáramon egy óra alatt összegzett teher 0,1%-át - az 1.
pontossági osztály esetében,
— a legnagyobb tömegáramon egy óra alatt összegzett teher 0,2%-át - a 2.
pontossági osztály esetében.
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A pontossági korrekció pozitív vagy negatív iránya legyen könnyen meghatározható.

5.3.7.9.2 Félautomata vagy automata nullázó egység
A félautomata vagy automata nullázó egységek felépítése:
— tegye lehetővé, hogy a nullázás a szalag egész számú átfordulása után
következzen be,
— jelezze a művelet végét,
— jelezze a beszabályozási határokat.
Ezeknek az egységeknek a beszabályozási hibája egy órás üzemidő alatt nem
haladhatja meg a következőket:
— a legnagyobb tömegáramon egy óra alatt összegzett teher 0,1%-át - az 1.
pontossági osztály esetében,
— a legnagyobb tömegáramon egy óra alatt összegzett teher 0,2%-át - a 2.
pontossági osztály esetében.
A vizsgálat alatt az automatikus nullázó egységek ne működjenek.

5.3.7.9.3 Nullázás ellenőrző egység
A nullázás ellenőrző egység a mérlegre helyezett állandó értékű- adaléksúllyal, vagy
elektromosan szimulált tömeggel működik.
A nullázás ellenőrző egység feleljen meg a következő követelményeknek:
— az adaléksúly állandó legyen, melyet megfelelő mechanizmus biztosítson,
— az adaléksúly alkalmazása csak akkor legyen lehetséges, amikor a szalag
terhelés nélkül forog,
— az adaléksúlyt védeni kell a portól,
— a nullázás ellenőrző művelet mindig azonos módon történjék,
— a nullázás ellenőrző művelet automatikusan álljon le a szalag előre
meghatározott, egész számú fordulata után,
— a nullázás ellenőrző műveletnél az adaléksúly segítségével kapott ellenőrző
értéket és a szalag fordulatszámát meg kell jelölni.
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5.3.7.9.4 A nullázás ellenőrző készülékekkel felszerelt mérlegek
A csak pozitív értékeket kijelző összegző kijelző egységekkel felszerelt mérlegeket el
kell látni a 5.3.7.9.3 pont szerinti nullázás ellenőrző egységgel. Az adaléksúly a
mérőszerkezet legnagyobb terhelésének 5%-ával legyen egyenlő.
A pozitív és negatív értékeket mutató összegző kijelző egységekkel ellátott mérlegekre
felszerelhető nullázás ellenőrző egység a 5.3.7.9.3 pontban foglaltak szerinti legyen. Az
adaléksúly a mérőszerkezet legnagyobb terhelésének 5%-ával vagy 20%-ával legyen
egyenlő.
5.3.7.10 Nulla kijelző egység
A nulla kijelző egyetlen esetben sem befolyásolhatja az összegző kijelző által jelzett
eredményeket.
5.3.7.11 A túlterhelés és a legkisebb tömegáramnál kisebb terhelés kijelzése
A mérleget el kell látni olyan jelzőberendezéssel, ami jelet ad, ha a legnagyobb
tömegáramot vagy terhelést túllépték, illetve a legkisebb tömegáram értékét nem érték
el.
5.3.7.12 Segédberendezések
A segédberendezések nem befolyásolhatják az eredményeket.
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6. MEGJELÖLÉS, FELIRATOK
6.1 Kötelező jellegű feliratok
6.1.1 Kötelező feliratok
-A gyártó azonosító jele.
-Az importőr azonosító jele (importált berendezéseknél).
-A mérleg rendeltetése.
-A mérleg típusa és sorozatszáma.
-A rendeltetés szerint mérendő termék vagy termékek megnevezése.
-A legkisebb összegezett teher kg-ban vagy tonnában.
-Ciklusok száma óránként (összegzés elvén működő mérlegeknél).
-A felirat: „A berendezést legalább három óránként szükséges nullázni. A
nullázás legalább a szalag ......... egész fordulatán keresztül tartson” (A nullázás
ellenőrzéséhez szükséges fordulatok számát a hitelesítési engedély rögzíti).
-típus-jóváhagyási jel,
-a pontossági osztály megjelölése a következő formában: 1 vagy 2,
-folyamatos (analóg) összegző osztásérték a következő formában: dt = … ,
-nem-folyamatos (digitális) összegző osztásértéke a következő formában:
dtd = … ,
-legnagyobb terhelés a következő formában: Max …,
-legnagyobb tömegáram a következő formában: Qmax …,
-legkisebb tömegáram a következő formában: Qmin …,
-a szalag névleges sebessége a következő formában: v = … m/s,
-mérőszakasz hosszúság a következő formában: L = … m,
-azonosító jelzés a mérlegnek a főegységéhez közvetlenül nem kapcsolódó
részein.
6.1.2 A mérleg kialakításának függvényében kötelező felíratok
-a nulla kijelző egység osztásértéke a következő formában: do = … ,
-az ellenőrző érték és annak megengedett legnagyobb eltérése a 7.11.4.2
pontban foglaltak szerint (a nullázás ellenőrző készülékkel felszerelt mérlegek
esetében).
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6.2 A jelölések kialakítása
A jelölések kitörölhetetlenek legyenek, méretük, alakjuk tegye lehetővé a mérleg
szokásos használati körülményei mellett a könnyű és egyértelmű leolvasást.
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7. METROLÓGIAI KÖVETELMÉNYEK
7.1 Pontossági osztályok
A mérlegeket két pontossági osztályra osztják:
1. pontossági osztály (p.o.),
2. pontossági osztály (p.o.).
7.2 Az 1. pontossági osztály jellemzői
7.2.1 Az összegző osztásértéke
Az összegző osztásértéke a következő:
-kisebb vagy egyenlő legyen, mint az egy óra alatt, a legnagyobb tömegáram mellett
összegzett teher

1 része,
2000

-nagyobb vagy egyenlő legyen, mint ennek a tehernek az

1
része.
50000

7.2.2 A nulla kijelző egység (do) osztásértéke
Nem lehet nagyobb, mint az összegző osztásértéke:
-a folyamatos (analóg) osztásérték kisebb vagy egyenlő legyen, mint a legnagyobb
tömegáram esetén egy óra alatt összegzett teher

1
része,
20000

-a nem-folyamatos (digitális) skála esetén az osztásérték kisebb, vagy egyenlő
legyen, mint a fenti teher

1
része.
40000

7.3 A 2. pontossági osztály jellemzői
7.3.1 Az összegző osztásértéke
Az összegző osztásértéke a következő:
-kisebb, vagy egyenlő legyen, mint legnagyobb tömegáram esetén egy óra alatt
összegzett teher

1 része,
1000

-nagyobb vagy egyenlő legyen, mint ennek a tehernek az

1
része.
25000
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7.3.2 A nulla kijelző egység osztásértéke nem lehet nagyobb, mint az összegző
osztásértéke:
-a folyamatos (analóg) skála esetén az osztásérték kisebb vagy egyenlő legyen, mint
a legnagyobb tömegáram esetén egy óra alatt összegzett teher

1
része;
10000

-a nem-folyamatos (digitális) skála osztásértéke esetén kisebb, vagy egyenlő legyen,
mint a fenti teher

1
része.
20000

7.4 Az osztásérték formája
Az osztásérték jelzése a következő:
1×10n, 2×10n, 5×10n, ahol n pozitív vagy negatív egész szám vagy nulla;
a nulla kijelző egység osztásértéke és az ellenőrző kijelző osztásértéke azonban ettől
eltérhet.
7.5 Legkisebb tömegáram
A legkisebb tömegáram a legnagyobb tömegáram 20%-a legyen.
7.6 Legnagyobb megengedett hibák
A legnagyobb megengedett pozitív vagy negatív hibák a szállítószalag-mérleg tehermentes
állapotban történő nullázása után, és az alsó mérési határt meghaladó összegzett
tömegértékekre vonatkoznak.
7.7 Legnagyobb megengedett hibák első hitelesítés során
7.7.1 Az 1. pontossági osztály
Az összegzett teher 0,5%-a, a legnagyobb tömegáram
bármely tömegáram esetén.

7.7.2 A 2. pontossági osztály
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Az összegzett teher 1%-a, a legnagyobb tömegáram 20 és 100% értéke közé eső bármely
tömegáram esetén.
7.8 Legnagyobb megengedett hibák rendeltetésszerű használat közben (üzemi
hibahatár)
7.8.1 Az 1. pontossági osztály
Az összegzett teher 1%-a, a legnagyobb tömegáram 20 és 100% értéke közé eső bármely
tömegáram esetén.
7.8.2 A 2. pontossági osztály
Az összegzett teher 2%-a, a legnagyobb tömegáram 20 és 100% értéke közé eső bármely
tömegáram esetén.
7.9 A Legnagyobb megengedett hibák alkalmazhatósága
Ha az ellenőrző összegző kijelző egység nem-folyamatos (digitális), a legnagyobb
megengedett hibát egy osztásértékkel növelni kell.
Ha a mérlegen több összegző kijelző egység van felszerelve, ezek egyikének a hibája sem
haladhatja meg a legnagyobb megengedett hibát.
Egy adott összegzett tehernél az eredmények közötti eltérés, két tetszőleges kijelző között
nem lehet nagyobb, mint:
-a nem-folyamatos (digitális) kijelző egység egy osztásértéke, ha az eredményt két
nem-folyamatos (digitális) kijelző szolgáltatja,
-a legnagyobb megengedett hiba abszolút értéke, ha az eredményt két
folyamatos (analóg) kijelző mutatja,
-ha az eredményeket egy folyamatos (analóg) és egy nem-folyamatos (digitális)
kijelző adja meg, akkor az alábbi két érték közül a nagyobbik:
—a legnagyobb megengedett hiba abszolút értéke, vagy
—egy nem-folyamatos (digitális) osztásérték.
7.10 Metrológiai jellemzők
7.10.1 Ismétlőképesség
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Bármelyik két, ugyanolyan és a teherfelvevőn ugyanúgy elhelyezett teher esetén kapott
mérési eredmény nem lehet nagyobb, mint a legnagyobb megengedett hiba abszolút
értéke.
7.10.2 Az összegző egység érzékenysége
A legkisebb és legnagyobb tömegáram közötti bármely tömegáram esetén, két olyan teher
mérésekor, amelyek egymástól való eltérése az adott terhelésre vonatkozó legnagyobb
megengedett hibával egyenlő, a mért értékek eltérésének legalább a két terhelés közötti
számított különbség felét el kell érnie.
7.10.3 A nulla kijelző érzékenysége
A három perc időtartamú vizsgálat esetén világosan látható különbségnek kell lennie a
terhelés nélkül, illetve egy teher felhelyezésével vagy eltávolításával kapott eredmények
között, ha az a teherváltozás a legnagyobb terhelés következő százalékának felel meg:
0,1% az 1. pontossági osztálynál,
0,2% a 2. pontossági osztálynál.
7.10.4 Nullázás stabilitása
7.10.4.1 Rövid idejű stabilitás
Terheletlen állapotban ötször megismételt, egyenként három percig tartó vizsgálat esetén a
mérési eredmények közül a legnagyobb és a legkisebb különbsége nem lehet több, mint a
legnagyobb tömegáram esetén egy óra alatt összegzett terhelés:
0,0025%-a az 1. pontossági osztálynál,
0,005%-a a 2. pontossági osztálynál.
7.10.4.2 Hosszú idejű stabilitás
A 7.10.4.1 pontban leírt vizsgálatokat stabil vizsgálati körülmények között három órányi,
nullázás nélküli terheletlen állapotban való működtetés után meg kell ismételni:
-a kapott legkisebb és legnagyobb eredmények közötti különbség nem haladhatja
meg a 7.10.4.1 pont alatt megállapított határokat,
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-a 7.10.4.1 pont alatt és ennek a pontnak első francia bekezdésében leírtak szerint
kapott eredmények legkisebb és legnagyobb értéke közötti különbség nem lehet nagyobb,
mint a legnagyobb tömegáramnál egy óra alatt összegzett teher:
0,0035%-a az 1. pontossági osztálynál,
0,007%-a a 2. pontossági osztálynál.
7.11 Helyszíni vizsgálatok
A legnagyobb megengedett hiba vonatkozik bármilyen olyan mennyiségű termékre, amely
nem kevesebb, mint a legkisebb összegzett teher.
7.11.1 Elmozdulást érzékelő egység
Gyakorlatilag ne legyen csúszás az elmozdulást érzékelő egység és a szalag között.
7.11.2 A vizsgáló berendezés (ellenőrző mérleg)
A szállítószalag-mérleggel mérni kívánt termékkel vagy termékekkel lefolytatott vizsgálatok
(„anyaggal történő vizsgálatok”) során használt berendezés tegye lehetővé az összegzett
tehernek a legnagyobb megengedett hiba 20%-át meg nem haladó hibával történő
mérését.
7.11.3 A legkisebb összegzett teher értéke
A legkisebb összegzett teher ne legyen kisebb, mint a következő három érték közül a
legnagyobb:
— a legnagyobb tömegáramon a szalag egy átfordulása során összegzett teher,
— a legnagyobb tömegáramon egy óra alatt összegzett teher 2%-a vagy az
összegző 200 osztásértékének megfelelő teher az 1. pontossági osztályban,
— a legnagyobb tömegáramon egy óra alatt összegezett teher 1%-a vagy az
összegző 100 osztásértékének megfelelő teher a 2. pontossági osztályban.
7.11.4 Metrológiai jellemzők
7.11.4.1 A relatív hibák eltérése
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A gyakorlatilag azonos tömegáramnál, megközelítőleg azonos mennyiségű terméknél és
azonos körülmények között kapott több eredmény relatív hibái közötti különbség nem
haladhatja meg a legnagyobb megengedett hiba abszolút értékét.
7.11.4.2 Legnagyobb megengedett hiba a nullázás ellenőrzésekor
A szalag egész számú átfordulása után a nulla kijelző egységen mutatott érték nem
haladhatja meg a vizsgálat alatt a legnagyobb tömegáram esetén számított összegzett
teher következő értékeit:
0,1% az 1. pontossági osztályban,
0,2% a 2. pontossági osztályban.
7.11.4.3 A nulla kijelző érzékenysége
Több, egyenként 3 percen belül elvégzett vizsgálat esetén, amelyeket a terheletlen szalag
egész számú fordulata mellett belül hajtanak végre, jól látható különbség legyen a
terheletlen állapotban kapott eredmények, és a felrakott vagy levett teherrel kapott
eredmények között, melyek a legnagyobb terhelés következő százalékának feleljenek meg:
0,1% az 1. pontossági osztályban,
0,2% a 2. pontossági osztályban.
7.11.4.4 A nullázás stabilitása
Öt vizsgálat után, amelyek során a szalag egész számú átfordulást végez és egy-egy
vizsgálat ideje a lehető legjobban megközelíti a 3 percet, a legkisebb és a legnagyobb
eredmény közötti különbség nem haladhatja meg a legnagyobb tömegáramon egy óra alatt
összegzett teher alábbi értékeit:
0,0035% az 1. pontossági osztályban,
0,007% a 2. pontossági osztályban.
7.11.4.5 Nullázás-ellenőrző egységgel felszerelt szalagmérlegek
A nullázás-ellenőrző egységgel felszerelt szállítószalag-mérlegeknél a 7.11.2 –7.11.4.
pontok alatt megállapított vizsgálatokat is alkalmazni kell. A kapott értékek közötti
legnagyobb megengedett eltérés a hivatkozott pontokban foglaltak szerint határozható
meg.
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A nullázás-ellenőrző egységgel felszerelt szállítószalag-mérlegeknél, ha az állandó tömeg a
legnagyobb terhelés 20 %-a, akkor a nullázás ellenőrzésével kapcsolatban be kell tartani a
7.11.4.2 pontban ismertetett előírásokat.
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8.HITELESÍTÉS
8.1 A hitelesítés eszközei
8.1.1 Súlyok
A hitelesítéshez hitelesített M1 pontossági osztályú etalonsúlyok használhatók.
8.1.2 Vizsgáló teher
Az alkalmazott vizsgáló teher lehetőleg egyezzen meg az üzem közben mért teherrel ami
az adattáblán is feltüntetésre kerül.
8.1.3 Referencia mérleg
A vizsgáló teher referencia tömegének megállapítására a vizsgálat előtt közvetlenül kalibrált
mérleg vagy érvényes hitelesítésű hitelesített mérleg egyaránt használható.
¾ Kalibrált mérleg esetén a kalibrálás során nyert hiba adatokat korrekcióba kell venni
és a kalibrálás eredő bizonytalansága nem lehet nagyobb mint a hitelesítendő
automatikus összegző mérlegre megengedett hiba 1/5- része.
¾ Hitelesített referencia mérleg alkalmazása esetén annak üzemi hibahatára nem lehet
nagyobb mint a mint a hitelesítendő automatikus összegző mérlegre megengedett
hiba 1/5- része.
8.2 A hitelesítés körülményei
A hitelesítést a normál üzemi körülmények között , a szokásos mért anyagféleséggel kell
kell végezni.
8.3 Hitelesítési eljárás
8.3.1 Szemrevételezés, külalaki vizsgálat
Ellenőrizni kell, hogy a mérleg az adott feladatra alapvetően alkalmas-e, a telepítés az
általános követelményeknek megfelel-e.
Meg kell győződni arról, hogy az adott mérleg típusvizsgált e.
A hitelesítési engedély ill. típusvizsgálati tanúsítvány alapján ellenőrizni kell az
engedélyezet és bemutatott mérleg azonosságát, valamint a típusvizsgálati dokumentum
egyes pontjaiban előírt feltételek betartását.
Ellenőrizni kell ezen előírás és a vonatkozó típusvizsgálati jegyzőkönyv ill, tanúsítvány
szerkezetre, kivitelre vonatkozó előírásainak teljesülését.
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A mérleg kialakítása, az esetleges javítás módja és kivitele feleljen meg a rendeltetésének.
Szilárdsága, szerkezete és kivitele biztosítsa, hogy rendeltetésszerű használat mellett a
hitelesítéstől

számított

két

évig

méréstechnikai

tulajdonságai

feleljenek

meg

a

követelményeknek.
¾ Ellenőrizzük, hogy a mérő és tartógörgők egy síkban vannak e .
¾ Üzem közben szemrevételezéssel ellenőrizzük a mérőgörgők és az azokkal
szomszédos görgők, továbbá a szalag szabad futását.
¾ Szemrevételezéssel ellenőrizzük a szalagfeszítő szerkezet működőképességét.

A kialakításnak lehetővé kell tennie a szerkezet ellenőrizhetőségét, valamint a
méréstechnikai jellemzők vizsgálatát.
Ellenőrizzük:
¾ az anyag hozzávezetés vagy anyag elvezetés módját,
¾ a referencia mérleggel mért anyagmennyiség azonosítási lehetőségét
¾ az anyagtovábbításkor fellépő anyagveszteség forrásokat,
¾ a hitelesítés méréstechnikai részének végrehajthatóságát .
Ha a mérleg használata nem felel meg a mérleg rendeltetésének, az általános
követelményeknek, vagy a típusengedélyben előírt speciális feltételeknek, akkor a
mérőeszköz tulajdonost erről a tényről írásban figyelmeztetni kell.
8.3.2 Méréstechnikai vizsgálat
8.3.2.1 Nullázás vizsgálata
Végezzük el a nullázás vizsgálatát a 7.11.4.4 pontban megadottak szerint, ötször ismételt
három perces nullázással. Ha a szalag egy körülfordulási ideje több mint három perc, akkor
a nullázási időnek a szalag körülfordulási idejét kell venni. Ha ez lényegesen nagyobb mint
3 perc akkor a mérések száma arányosan csökkenthető.
8.3.2.2 Összegzés vizsgálata
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A mérést az szokásos anyag féleséggel végezzük. A mérések megkezdése előtt
tájékozódjunk a mérendő anyagról, az anyagjellemzők (darabosság, víztartalom) időbeli
stabilitásáról.
A névleges tömegáram alapján

1/10 órára számolt összegzett tömegnél nem kisebb

anyagmennyiséggel végezzük el az összegzés vizsgálatát normál üzemi körülmények
között. A referencia mérleggel végzett ellenőrző mérlegelés a szállítószalag mérleggel mért
mérlegelés után vagy az előtt is történhet az anyag hozzávezetés és elvezetés
lehetőségének függvényében. A mérendő anyag mennyiség kezdetekor és végekor a
tömegáram lehetőleg gyors fel ill. lefutású legyen. Mindenféleképpen el kell kerülni a
névleges tömegáram 20%-nál kisebb tömegáram melletti mérést a mérési idő töredék
részére is. Figyelembe kell venni, hogy kismértékű anyagáram (szóródás, nem jól záró
tömegáram szabályozó elemek ) mellett is nagy mérési hiba jelentkezhet huzamosabb
összegzési idő mellett.
Az anyag szállítása során ellenőrizni kell a szállított anyag változatlanságát és szükség
esetén meg kell becsülni az esetleges szállítási veszteséget . A referencia mérleggel –
amely szokásosan közúti vagy vasúti járműmérleg – lehetőleg három-három mérlegelést
végezzünk és az átlagértéket vegyük figyelembe.
8.4 Bélyegzés
A hitelesítési eljárás során megfelelt mérőeszközt a típusvizsgálati jegyzőkönyvben
(típusvizsgálati tanúsítványban) meghatározott helyen lezáró és tanúsító jelekkel kell ellátni.
8.5 Bizonylatolás
8.5.1 Mérési jegyzőkönyv
A hitelesítési eljárás során mérési jegyzőkönyvet kell használni az adatok rögzítésére .
8.5.2 Hitelesítési bizonyítvány
A hitelesítésről bizonyítványt kötelező kiadni.
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Egyéb rendelkezések

9. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
A mérleg beszabályozása és hitelesítése egyszerre nem, csak egymás után végezhető
el.
Ha a vizsgálat során kiderül, hogy a mérlegen bármilyen mértékű szabályozást kell
végezni, a hitelesítést meg kell szakítani.
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