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1.

AZ ELŐÍRÁS HATÁLYA
Ez a Hitelesítési Előírás a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény végrehajtására kiadott,
többször módosított 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 2. mellékletének 12. sorszám alatt
felsorolt kötelező hitelesítésű mérőeszközök hitelesítéséhez használt, fémből készült ± 0,05
%-os hibahatárnál nem jobb etalon edények és használati etalon edények mérésügyi
követelményeire és a hitelesítés térfogat-összehasonlításos módszerrel történő végrehajtására
vonatkozik.

2.

MÉRTÉKEGYSÉGEK
A fém etalon edények és használati etalon edények által mért mennyiségek mértékegysége a
liter [l]. A mennyiség megadható köbdeciméterben [dm3], az eltérés a névleges értéktől
köbcentiméterben [cm3] vagy milliliterben [ml].
Az edények geometriai méreteit milliméterben [mm] kell megadni.
1. táblázat
A mennyiség
megnevezése

SI egységének
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3.

ALAPFOGALMAK

3.1.

Etalon edény
Olyan mérettartó, edényformájú eszköz, amellyel – folyadékok térfogatmennyiségének
reprodukálásával – térfogatmennyiség származtatható át más edényekre, illetve
mérőeszközökre úgy, hogy a reprodukált térfogatmennyiségek értékeinek eltérése a névleges
űrtartalom értéktől kisebb a névleges űrtartalom 0,02 %-ánál.
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3.2.

Használati etalon edény
Olyan mérettartó, edényformájú eszköz, amellyel – folyadékok térfogatmennyiségének
reprodukálásával – a térfogatmennyiség átszármaztatható más edényekre, illetve
mérőeszközökre, és kielégíti ezen előírás rá vonatkozó követelményeit.

3.3.

Normáledény
Alsó és felső részén kúpos, felül nyakkal, alul pedig kifolyóval ellátott hengeres alakú edény.

3.4.

A vágottnyakú túlfolyós edény
Olyan teletöltve használt edény, amelynek túlfolyóéle van az edény legmagasabb pontján, és a
mérték alsó szintje az alul elhelyezett elzáró szerelvény. A betöltött folyadék a túlfolyóél fölé
túlcsordulásig felülemelkedhet, vagy a folyadékfelszín a túlfolyóél szintjében sík lappal
levágott. Csak kifolyásra lehet hitelesíteni, mert adott folyadékmennyiség betöltése a vágott
nyak miatt körülményes.

3.5.

Az ablakos túlfolyós edény
Olyan teletöltve használt edény, amelynek nyakrészébe ablakok vannak vágva, hogy azon
keresztül a felesleges folyadékmennyiség kifolyjon. A mérték alsó szintje az alul elhelyezett
záró szerelvény. Csak kifolyásra lehet hitelesíteni.

3.6.

A részbenskálás edény
A nyakrészén szintleolvasó ablakkal rendelkező edény. Az ablak mellé névértékeket jelölő
alapvonalak, illetve űrtartalom-eltéréseket jelölő szintvonalak vannak húzva. Az űrtartalom
felső határa a szintvonalra állított folyadékmeniszkusz alsó érintő síkja, alsó határa pedig vagy
a fenék, vagy az alul elhelyezett záró szerelvény.

4.

MEGHATÁROZÁSOK

4.1.

Űrtartalom
Az edényformájú eszközök (adott jelig való) befogadóképességét jelenti, térfogategységben
kifejezve.

4.2.

Száraz űrtartalom
Annak a folyadékmennyiségnek a térfogatával egyenlő, amely a névleges értéket jelölő jelig a
száraz edénybe betölthető.

4.3.

Nedves űrtartalom
Annak a folyadékmennyiségnek a térfogatával egyenlő, amely a névleges értéket jelölő jelig
az előnedvesített edénybe betölthető, illetve a megtöltött edényből kiüríthető.

4.4.

Meniszkusz
Homorú, domború, vagy e kettőből együttesen előálló folyadékfelszín alakja.

4.5.

Referencia hőmérséklet
Az a hőmérséklet, amelyre az edény űrtartalmát vonatkoztatják. Külön előírás nélkül értéke
20 °C.

4.6.

Hibahatár
A mért érték megengedett eltérése az űrtartalom névleges értékétől.
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4.7.

Hitelesítés
Az a tevékenység, amelynek során megállapítják az etalon edény által reprodukált
folyadékmennyiség értékét, illetve a használati etalon edény névleges űrtartalmának eltérését
a helyes értéktől.

4.8.

Skálabeállítás
Azon műveletek összessége, amelyek arra irányulnak, hogy a skálával ellátott etalon edény
névleges űrtartalma és a skálára felvitt alapvonalak által meghatározott űrtartalom ismert,
rendszeres hibán belül megegyezzék.

4.9.

Pontosítás
Azon műveletek összessége, amelyek arra irányulnak, hogy a túlfolyós etalon edény túlfolyó
éle által meghatározott űrtartalom és a névleges űrtartalom eltérése a lehető legkisebb legyen.

5.

SZERKEZETI ELŐÍRÁSOK

5.1.

Általános előírások
Az edény anyaga korrózióálló legyen, biztosítsa az edény alak- és mérettartóságát, felületi
minőségét.
A belső felület egyenletes, sima legyen. Ne legyenek olyan felületi egyenetlenségek, amelyek
folyadékcseppek vagy légbuborékok kialakulását eredményezik.
A külső felület egyenletes, horpadásmentes, festékbevonata ép legyen.
Az edények űrtartalma egyértelműen meghatározható és reprodukálható legyen.
Első hitelesítésre kerülő edények pontosítása elvégezhető legyen.
A mértékjel szintjében a nyakrész átmérője az alábbi összefüggésnek feleljen meg:

d≤
ahol
d
∆V
∆h

400
∆V [mm],
π ⋅ ∆h

a nyakrész átmérője a leolvasás szintjében [mm],
az edény megengedett hibahatára [cm3],
a szintleolvasás vagy a túlfolyó élre állás bizonytalansága [mm].

A ∆h becsült értékei:
etalon edény esetén
részbenskálás használati etalon esetén
vágottnyakú, illetve ablakos túlfolyós használati etalon esetén

∆h = 0,1 mm,
∆h = 0,5 mm,
∆h = 1,5 mm.

A vízszintes helyzet beállítása biztosított és ellenőrizhető legyen.
A 20 liternél nagyobb űrtartalmú edények emelőfülekkel (emelőgyűrűkkel) legyenek
felszerelve.
Az adattáblát úgy kell kialakítani, hogy a 6. fejezetben előírt adatok és tanúsító jelek
elhelyezésére elegendő hely legyen.
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5.2.

Etalon edényekre vonatkozó egyéb előírások
Az etalon edények névleges űrtartalma:

10; 20; 25; 50; 100; 200; 300 és 500 liter
lehet.
Etalon edény csak vágottnyakú túlfolyós, a túlfolyóél szintjében levágott folyadékfelszínnel,
meghatározott űrtartalmú, kifolyásra hitelesített edény lehet.
Szerkezeti felépítése, formája feleljen meg a 9. fejezetben említett rajzdokumentációnak. A
nyakrészen a névleges űrtartalom legalább 1 %-át kitevő folyadékot felfogni képes bontható
toldat legyen, amelyből a túlfolyó folyadék leereszthető. Az ürítő szerelvényen
tömlőcsatlakozás nem lehet.
5.3.

Használati etalon edényekre vonatkozó egyéb előírások
Űrtartalmuk általában nem lehet kisebb, mint 5 liter és nem nagyobb, mint 500 liter. Ettől
eltérő űrtartalmú edény kizárólag az Engedélyezési és Informatikai Főosztály által kiadott
hitelesítési engedély alapján hitelesíthető.

Használati etalon edények csak vágottnyakú túlfolyós, ablakos túlfolyós vagy részbenskálás
kivitelben készülhetnek.
A 25 l-nél kisebb űrtartalmú használati etalon edények kanna alakúak is lehetnek, záró
szerelvény nélkül, merevített vagy kettős fenékkel. A fenéklemez-borítást a legmélyebb
ponton kis furattal kell ellátni.
A 25 l-nél nagyobb űrtartalmú használati etalon edények álló vagy fekvő hengeres formában
is készülhetnek.
Álló hengeres forma esetén az edény a mértékjelek szintjében készülhet szűkített vagy
szűkítetlen átmérővel. A szint felső határát a test belsejében kialakított túlfolyócső is
képezheti. A túlfolyócső vége a testen kívül elhelyezett külön mérőcsőbe torkollhat.
A túlfolyós edény oldalán golyós zárószerelvénnyel végződő betöltőcsonk alakítható ki. A
betöltőcsonk elé átfolyásmérő szerelhető.
A fekvő hengeres formájú edénynek kissé döntöttnek kell lennie, és nyakrésszel kell
rendelkeznie, amelyen a mértékjel vagy a túlfolyó kerül kialakításra.
A részbenskálás edény nyakrésze a skála-tartományon belül azonos átmérőjű legyen, a
skálaosztás egy vagy két oldalon (átellenesen) lehet, de ugyanolyan skálaosztás csak az egyik
oldalon megengedett. A névleges űrtartalom értékét jelölő alapvonal fölött fel kell tüntetni a
mérőszámot és a mértékegységet is. A többi osztásvonalon úgy kell a mérőszámokat és
mértékegységeket feltüntetni, hogy azok egyértelmű leolvasása biztosítva legyen. Ha a
használati etalon edény egy adott mérőeszközcsoport (pl. üzemanyagmérők) hitelesítésére
szolgál, a névleges űrtartalmat jelölő alapvonalon a nézőüveg egyik oldalán lévő skálalécet a
vonatkozó mérőeszköz hibaszázalékában van skálázva, természetesen a mértékegység
feltüntetésével.

Készítette: Kálóczi László
1. kiadás

Ellenőrizte: Mónus Ferenc
2005. 02. 04.

Az adatbázisban lévő elektronikus változat az érvényes!
Nyomtatás kelte:
05.12.20

Jóváhagyta: Dr. Pataki Péter, Szebenyi József
7[13] oldal
A nyomtatott forma kizárólag tájékoztató anyag!
Csak a kinyomtatás napján érvényes!

HE 103-2005
FÉM ETALONEDÉNYEK HITELESÍTÉSE TÉRFOGAT
ÖSSZEHASONLÍTÁSOS MÓDSZERREL
Az alkalmazott osztásvonalak tartománya pozitív és negatív irányban ne legyen nagyobb a
névleges űrtartalom 0,02-szorosánál, 20 liter alatti névleges űrtartalmú edényen annak 0,01szorosánál.
A legkisebb osztásköz értéke ne legyen kisebb a hibahatár kétszeresénél.
2005. január 1. után gyártott edények csak hőmérőzsákkal készülhetnek.

6.

MEGJELÖLÉS

6.1.

Kötelezően feltüntetendő feliratok és jelölések
Az edényeken lévő adattáblán az alábbi adatokat minden esetben fel kell tüntetni:
• az edény gyári számát és/vagy egyéb azonosítóját,
• az edény névleges űrtartalmát a mértékegység jelével együtt,
• az edény névleges értékének hibahatárát %-ban,
• a referenciahőmérsékletet, amelyre a névleges űrtartalom értéke vonatkozik.

6.2.

Egyéb, különleges esetben feltüntetendő feliratok és jelölések
A 0,2 %-nál pontosabb edények adattábláján fel kell tüntetni az edény anyagának köbös
hőtágulási együtthatóját és/vagy az űrtartalom számításához szükséges összefüggést (lásd a 2.
mellékletet).

Az adattáblán utalni kell az alkalmazható közegre (pl. csak folyékony élelmiszerre
használható, vagy folyékony élelmiszerre nem használható stb.).
Ha az edényt úgy használják, hogy a száraz edénybe töltött folyadék a mért mennyiség, az
„In” jelet fel kell tüntetni.

7.

METROLÓGIAI KÖVETELMÉNYEK

7.1.

Hibahatár
Az etalon és használati etalon edények lehetséges hibahatár értékei az alábbiak lehetnek:

± 0,05 %; ± 0,1 %; ± 0,2 %
Ezek az értékek az etalon edény névleges térfogat értékére vannak vonatkoztatva.
Megjegyzés: Jelen hitelesítési előírás nem tartalmazza a ± 0,02 % hibahatárú etalon edények
hitelesítési eljárását.
7.2.

Reprodukáló képesség
Az etalon és használati etalon edényekkel reprodukált folyadékmennyiségek értékeinek
szóródása a helyes érték körül ne legyen nagyobb, mint a hitelesítendő mérőeszköz
megengedett hibahatárának 1/10 része.
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8.

HITELESÍTÉS

8.1.

A hitelesítés eszközei
A hitelesítéshez használt mérőeszközök követelményei úgy vannak megállapítva, hogy a
hitelesítés során a mérési bizonytalanság a mérési eredmény megadásánál elhanyagolható
legyen.

8.1.1.

A hitelesítéshez szükséges mérőeszközök:
• hőmérsékletmérő eszköz, melynek a korrekció figyelembevételével meghatározott mérési
bizonytalansága kisebb, mint ± 0,1 oC,
• stopperóra, tolómérő vagy 1 mm osztású fémvonalzó, 2 m-es mérőszalag,
• ismert űrtartalmú és mérési bizonytalanságú etalon, illetve használati etalon edény(ek).
Bizonyítványban megadott űrtartalom-bizonytalanságuk vagy hitelesítési hibahatáruk ne
haladja meg a ± 0,02 %-ot.
• mérőhengerek, pipetták, büretták. Mérési bizonytalanságuk ne haladja meg a hitelesítendő
edény megengedett hibájának a tizedrészét.
• a skálaosztásnak megfelelő üveg használati etalon sorozat (mintapalack).

8.1.2.

A hitelesítés segédeszközei
• Állvány, amelyre az edények felhelyezhetők.
• Gumicsövek az edények töltéséhez és túlcsordult folyadék elvezetéséhez.
• Nedvszívó törlőkendő és papírvatta az edény törléséhez.
• Pipetták büretták, fecskendők a folyadékszint pontos beállításához.
• Elzárószerelvények a tömlővégekhez.
• Szállítóeszköz az edények mozgatásához.

8.1.3.

A beszabályozáshoz szükséges segédeszközök
• Karctű a mértékjel helyének bejelöléséhez.
• Csavarhúzókészlet, fogó, kalapács, villáskulcskészlet.

8.2.

A hitelesítés körülményei
A hitelesítő helyiség tágas, tiszta és jól megvilágított legyen. A helyiség hőmérséklete
18...24 °C között legyen, és egy mérés ideje alatt a levegő hőmérséklete ne változzon többet,
mint 1 °C.

A hitelesítés szabad térben csak abban az esetben végezhető, ha az edény névleges űrtartalma
meghaladja az 500 litert, vagy az edény kialakítása nem teszi lehetővé az edény
laboratóriumba történő beszállítását. Ebben az esetben biztosítani kell, hogy a mérőfolyadék
hőmérséklete 0,1 °C pontossággal meghatározható legyen.
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8.3.

A hitelesítési eljárás

8.3.1.

Szemrevételezés, külalaki vizsgálat
Szemrevételezéssel és a fő méretek ellenőrzésével meg kell állapítani, hogy a hitelesítendő
edény megfelel-e a hitelesítési előírásban megadott követelményeknek és az edény
rajzdokumentációjának.
Meg kell győződni az edény vízszintbe állíthatóságáról, és ha szükséges a beállítást el kell
végezni.

8.3.2.

Űrtartalom meghatározás
Az űrtartalom meghatározás során alkalmazott összefüggéseket az alábbiakban ismertetjük
Térfogat összehasonlításos módszerrel történő mérés esetén az alábbi összefüggéssel
számítható a mérés eredményeiből a referenciahőmérséklethez tartozó űrtartalom:
n

V20 =

V p − Vk + ¦ VE 20k [ 1 + β E ( t E − 20 )][ 1 + β f ( t H − t E )]
k =1

[ 1 + β H ( t H − 20 )]

(1)

A mérőfolyadék hőmérsékletének változásából adódó térfogatváltozás:
Vt = V20[1 + βf(t – 20)]

(2)

Az etalon, illetve a használati etalon edény űrtartalmának változása az edény anyagának
hőmérsékletváltozása következtében:
Vt = V20[1 + βE(t – 20)]

(3)

A képletekben használt jelölések:
i index
k index
E index
H index
V20
VE20
Vt
VN
VP
VK
βf
β
t
n

a mérés sorszáma
térfogat összehasonlításkor az áttöltés sorszáma
A hitelesítéshez használt etalon edényt jelöli
A hitelesítendő edényt jelöli
az edény űrtartalma 20 °C hőmérsékleten
a hitelesítéshez használt etalon edény űrtartalma, illetve az
etalon merülőtest térfogata
az edény űrtartalma t hőmérsékleten
az edény névleges űrtartalma
A jelreállításhoz pótolt folyadékmennyiség
A jelreállításhoz kivett folyadékmennyiség
a mérőfolyadék köbös hőtágulási együtthatója
köbös hőtágulási együtthatók
a mérőfolyadék hőmérséklete
az etalon edényekkel végzett mérések száma
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Az összefüggésekben szereplő 20-as szám a referencia hőmérséklet általában elfogadott
számértéke. Ha a referencia hőmérséklet eltér ettől az értéktől, a 20-as szám helyébe a
tényleges referencia hőmérsékletet kell beírni. Benzinkutak hitelesítéséhez használt
mérőedényeknél 15 °C referencia hőmérsékletet kell választani.
8.3.3.

Skálabeállítás, pontosítás
Első hitelesítésre kerülő edényeknél először meg kell határozni a szintjelölések helyét.
Az edényt rendeltetésszerű használati állapotába kell hozni, majd az etalon edény(ek)ből az
általuk reprodukált folyadék-mennyisége(ke)t a vizsgálandó edénybe betöltjük. Az etalon
edények helyes értékének névleges értéktől való eltéréséből adódó többletet a pontosítandó
edényből kimérjük, illetve a hiányt pótoljuk mérőhenger vagy pipetta segítségével. A
szintmagasságot az edényen bejelöljük a következő pontban megadottak szerint.
Három mérés eredményeként kapott jelölések középértékét figyelembe véve túlfolyós
edényeknél a túlfolyóélek helyét megjelöljük, részbenskálás edények esetén a mérési pontok
aláosztásait a skálalécen megjelölés után elvégezzük.
A névleges értéktől lefelé eső jelölések meghatározásához az edényből a mérőfolyadékot
mintapalackba vagy mérőhengerbe lefejtjük, felfelé eső jelölésekhez a mérőfolyadékot az
edénybe mintapalackból vagy mérőhengerből beöntjük, majd a folyadékszintet az edény
nyakán illetve a skálalécen bejelöljük. (Minden egyes mérési pontban a névleges értéktől való
eltérést kell meghatározni egy lépésben.)
A mérés során legalább három űrtartalom meghatározást kell elvégezni a névértéknél. Ki kell
számítani a mérések eredményeinek átlagát a
V20 =

ΣV20i
n

képlet alapján és az eredményből le kell vonni a névleges űrtartalom értékét.
Amennyiben a
K = V20 − Vn

képlettel számított K korrekció értéke pozitív, a jelig töltött edényből annyi folyadékot kell
kivenni, amennyi a K értéke, majd a mértékjelet az új folyadékszinthez kell állítani.
Ha a K értéke negatív, a jelig töltött edénybe annyi mérőfolyadékot kell tölteni, amennyi a K
értéke, és a mértékjelet az új folyadékszinthez kell állítani.
Túlfolyós edényeknél, ahol rátöltés nem lehetséges, a nyak belső átmérőjéből ki kell számolni
a
h=

4K
d 2π

összefüggés alapján azt a h magasságot, amellyel a mértékjelig töltött folyadékszintnek le kell
süllyednie az űrtartalom megnövelésekor.
A szintváltozás meghatározásához a következő pontban megadott eszközök használhatók.
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Rátöltés megvalósítható úgy is, hogy az űrtartalomnövelést fokozatosan végezzük addig, amíg
a K előkészített folyadék mennyiség el nem fogy.
Ehhez a művelethez csak kalibrált laboratóriumi térfogatmérőeszközök használhatók (büretta,
pipetta, mérőhenger stb.).
Ha a hitelesítéshez használt etalon edény és a használati etalon edény névleges űrtartalma
közel azonos, a hitelesítés elvégezhető a két edényből a folyadék ide-oda töltögetésével.
Minden áttöltésnél meg kell határozni a keletkezett hiány, illetve többlet mennyiségét úgy,
hogy az etalon edényben a folyadékot jelig töltjük, illetve a túlfolyt mennyiséget felfogjuk.
Nem túlfolyós edényeknél a másik töltési irányba a hitelesítendő edényt jelig töltjük a
túlemelkedő mérőfolyadék pipettával történő leszívásával, illetve a hiányzó folyadék
pótlásával.
8.3.3.1. A szintmagasság megjelölése az edényeken
Ahol a folyadékszint alsó síkja egyértelműen szemmel megállapítható, ott a jelölést a nyakon
a folyadékszint alsó érintő síkja magasságában kell feljelölni (részbenskálás edények
esetében).
Túlfolyós edényeknél a pontosítás értékét számítással kell meghatározni.

8.3.4.

Hitelesítés etalon edényből hitelesítendő edénybe való töltéssel.
A hitelesítendő edény névleges űrtartalmából állítsuk össze azon etalon edények sorát,
amelyek felhasználásával a legkevesebb mérésszámra lesz szükség (pl. 1250 l űrtartalmú
edény hitelesítését egy 500 l-es, egy 200 l-es és egy 50 l-es etalon edénnyel végezzük).
A hitelesítést a legnagyobb űrtartalmú etalon edény használatával kezdjük, és azután térünk át
a következő legnagyobb űrtartalmú etalon edény használatára.
A 0,02 % pontosságú etalon edény kifolyó (csövére) végére csőtoldalékot szerelni tilos, ha a
hitelesítéskor 0,05 % vagy annál pontosabb használati etalon edényt mérünk. A folyadék
átengedéséhez tölcséres átürítéses megoldást kell alkalmazni. A mérés kezdete előtt a tölcsér
csőátvezetését is meg kell nedvesíteni.
Fentiek figyelembevételével töltsük meg a mértékjelig töltött etalon edényekből átengedett
mérőfolyadékkal a hitelesítendő edényünket. Minden töltés előtt a majdnem jelig töltött etalon
edényben határozzuk meg a folyadékhőmérsékletet (tEk), majd töltsük mértékjelig az etalon
edényt, és a folyadékot teljes csapnyitással fejtsük át a hitelesítendő edénybe gravitációs úton.
Az áttöltés után tartsuk be a hitelesítéshez használt etalon edény (használati etalon edény)
bizonyítványában megadott várakozási időt.
Az etalon edény 20 °C-ra vonatkoztatott helyes űrtartalmát (VE20k), anyagának köbös
hőtágulási együtthatóját (βEk) és az etalon edényben mért (tEk) folyadék hőmérsékletet egymás
alá írjuk be a mérési jegyzőkönyv megfelelő oszlopába. A mérési eredményeket egymás alá
írjuk mindaddig, amíg a hitelesítendő edény a kívánt jelig megtelik. A megtelt hitelesítendő
edényből vegyük ki a felesleges folyadékmennyiséget (Vk), illetve töltsük fel jelig a hiányzó
folyadékmennyiséggel (Vp). A hitelesítendő edénybe töltött folyadékot keverjük meg, majd
mérjük meg a hőmérsékletét (tH).
Ezt az eljárást 3-szor kell elvégezni. (3 mérési sorozat)

Készítette: Kálóczi László
1. kiadás

Ellenőrizte: Mónus Ferenc
2005. 02. 04.

Az adatbázisban lévő elektronikus változat az érvényes!
Nyomtatás kelte:
05.12.20

Jóváhagyta: Dr. Pataki Péter, Szebenyi József
12[13] oldal
A nyomtatott forma kizárólag tájékoztató anyag!
Csak a kinyomtatás napján érvényes!

HE 103-2005
FÉM ETALONEDÉNYEK HITELESÍTÉSE TÉRFOGAT
ÖSSZEHASONLÍTÁSOS MÓDSZERREL
8.4.

Kiértékelés
A fenti számításokat kell maradéktalanul elvégezni akkor, ha a hitelesítéshez használt etalon
edények köbös hőtágulási együtthatója eltér a hitelesítendő edény anyagának köbös hőtágulási
együtthatójától és a térfogat összehasonlítás során használt mérőfolyadék hőmérséklete a
MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV ugyanazon mérési sorszám esetén megváltozott.

A számításoknál a MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV „Megjegyzések” rovatában leírt utasításokat
figyelembe kell venni, illetve a lapot az ott megadott utasítások szerint kell kitölteni.
Megfelelőnek kell minősíteni azt a használati etalon edényt, amelynek referencia
hőmérsékletre vonatkoztatott űrtartalom átlagértéke (V20) nem tér el nagyobb mértékben a
névleges űrtartalom értéktől, mint a hitelesítési hibahatár 2/3-ad része és a mérések során
meghatározott minden egyes mért űrtartalom eltérés a megengedett hitelesítési hibahatáron
belül esik.
8.5.

A mérési eredmények megadása
A mérési eredményeket a mérési jegyzőkönyv értelemszerű kitöltésével kell megadni.
Túlfolyós edények bizonyítványából kihúzandó a skálatartomány és a legkisebb osztásköz
sorok adatrésze.

A használati etalon edény űrtartalmának hitelesítés során meghatározott értékét akkor kell
feltüntetni, ha az edény az Országos Mérésügyi Hivatal valamelyik szervezeti egységének
eszköze és kéri ennek feltüntetését.
8.6.

Bizonylatolás
A mérési eredmények alapján az etalon, illetve a használati etalon edények hitelesítéséről
Hitelesítési bizonyítványt kell kiállítani.

Az edények hitelesítési időköze 3 év.
Kanna alakú edények hitelesítési időköze 1 év.
8.7.

Bélyegzés
A hitelesített etalon és használati etalon edényeket egyaránt hitelesítési bélyegző lenyomattal
kell ellátni.

A skálaléc elmozdíthatatlansága érdekében beütő-, vagy nyomóbélyegzést kell alkalmazni a
skálaléc erre a célra kialakított helyén.
Az elzárószerelvény (a mérték alsó pontja) elmozdítását függőhuzalos bélyegzéssel kell
megakadályozni. Beütő-, vagy nyomóbélyegzést alkalmazni a bontható kötéssel felszerelt
adattábla rögzítésére.

9.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK
A hitelesítésre kerülő edények rajzdokumentációját és műszaki adatait a hitelesítési előírás
mellékleteként kell kezelni.
Az üzemanyagmérők és a víztől eltérő folyadékok áramlásmérőinek hitelesítési előírásai
tartalmazzák a hitelesítésükkor alkalmazott etalon edényekre vonatkozó pontossági
követelményeket.
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