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1.

A HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS HATÁLYA
Jelen előírás  az 1991. évi XLV. törvény a mérésügyről és annak végrehajtásáról szóló
127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet mellékletében felsorolt kötelező hitelesítésű folyadék
űrmértékekre és szárazanyagok mérésére szolgáló űrmértékekre (továbbiakban űrmértékek)
vonatkozik.
Ezen űrmértékek jelen előírás szerinti nemzeti hitelesítése a hitelesítési engedélyük lejártáig,
de legkésőbb 2016. október 30-ig végezhető.

2.

3.

MÉRTÉKEGYSÉGEK
megnevezés

jele

térfogat
tömeg
hőmérséklet
hosszúság

V
m
T
L

SI alapegységének
megnevezése jele
köbméter
m3
kilogramm
kg
Kelvin
K
méter
m

További törvényes mértékegységek
megnevezése
jele
liter, deciliter, centiliter l, dl, cl
gramm
g
fok Celsius
°C
milliméter
mm

ALAPFOGALMAK
Űrmértékek: A folyadék űrmértékek és száraz anyagok mérésére szolgáló űrmértékek olyan
térfogatmérő eszközök, amelyeknél a névleges űrtartalomnak megfelelő szintet mértékjel
jelöli, vagy e szint a mérőeszköz szájsíkja.

4.

MEGHATÁROZÁSOK
Szájsík: az űrmérték felső nyitott végének kör alakú peremét érintő sík.
Kanna alak: olyan, a használatban függőleges tengelyű forgástest alakja, amelynél egy felső
rövidebb, kisebb átmérőjű hengeres részt és egy alsó hosszabb, nagyobb átmérőjű hengeres
részt csonkakúp-palást köt össze, és a test felül nyitott, alul síklappal lezárt.
Névleges űrtartalom: a mérőeszközre előírt és azon mértékjellel bejelölt űrtartalom érték.
Mértékjel: azok a mérőeszközre maradandóan felvitt vízszintes jelek, amelyek a mérőeszköz
névleges űrtartalmát jelölik, illetve egy adott űrtartalom értéket jelölnek.

5.

SZERKEZETI ELŐÍRÁSOK

5.1

Külalak
A folyadék űrmértékek a következő alakban és megmunkálással készülhetnek:

henger alakú sajtolt

kanna alakú sajtolt

henger alakú, lemezből kivágással, forrasztással vagy hegesztéssel készült

kanna alakú, lemezből kivágással, forrasztással vagy hegesztéssel készült

csonka kúp vagy henger alakú, két részes, lemezből fémnyomással készült és
ponthegesztéssel egybeépített
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A szárazanyag űrmértékek a következő alakban és megmunkálással készülhetnek:

henger alakban, lemezből való kivágással és forrasztás vagy hegesztés útján

henger alakban, sajtolással
5.2

Anyag
Folyadék űrmértékek és szárazanyag űrmértékek tetszés szerinti anyagból készíthetők, ha a
választott anyag a mérőeszköz rendeltetés szerinti használata esetén kellő szilárdságot tud
biztosítani és egészségügyi szempontból is megfelel. (pl. rozsdamentes acél, ónozott réz,
alumínium, üveg)
Védőbevonattal ellátott mérőeszközöknél a bevonat jóságáért a gyártó közegészségügyi
tekintetben felelős.

5.3

Felépítés

5.3.1

Folyadék űrmértékek

Folyadék űrmértékek az alábbi névleges űrtartalommal készülhetnek:
o
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 cl
o
1, 2, 3, 5 dl
o
1, 2, 5, 10, 20 l

A mérőtér alsó határát belül a fenék, felső határát
o
1 cl ÷ 2 liter űrtartalomnál a folyadék-űrmérték szájsíkja, vagy üvegből készült
űrmérték esetén a mértékjelre állított folyadék szintje,
o
5 liter ÷ 20 liter űrtartalomnál a mértékjelre állított folyadék szintje képezi.

Az 1 cl ÷ 2 liter űrtartalmú henger alakú folyadék űrmértékek füllel, vagy hosszú szárral
(nyéllel) készülhetnek,
5 liter ÷ 20 liter űrtartalmúak egy, illetve két füllel gyárthatók.
Szükség esetén a folyadék űrmértékek hordozókengyellel láthatók el.

A füleket vagy a szárat úgy kell kiképezni és az űrmértékre felerősíteni, hogy azok az
űrmérték biztonságos mozgatását tegyék lehetővé és annak űrtartalmát rendeltetésszerű
használatuk következtében ne változtassák meg.

A folyadék űrmértékek felső és alsó peremeit úgy kell kiképezni, hogy azok a folyadék
űrmértéknek kellő szilárdságot biztosítsanak, és rendeltetésszerű használatuk esetén
alakváltozást ne szenvedjenek.
Ennek érdekében az alsó és felső peremeknél erősített peremet lehet kiképezni, a felső
peremet vissza lehet hajtani, illetve a peremeket abronccsal meg lehet erősíteni. Szükség
esetén a fenék alá merevítést kell alkalmazni.

Azt, hogy a folyadék űrmértéket milyen módon kell kialakítani, az űrmérték anyaga,
űrtartalma és rendeltetése együttesen határozzák meg, így a szükséges előírásokat
mindenkor a Típusvizsgálati jegyzőkönyvnek kell tartalmaznia.

Henger alakú folyadék űrmérték belső magassága 1 cl-től 2 literig kb. a belső átmérő
kétszeresével legyen egyenlő.

A kanna alakú űrmértékek esetében a mértékjeleket a kanna nyakának belső oldalán, az
5 liter ÷ 50 liter henger alakú folyadék űrmérték esetén a henger belső oldalán
diametrálisan szemben lévő két helyen maradandó módon – pl. szegecseléssel,
forrasztással – kell elhelyezni. A mértékjel 15 mm hosszú, 10 mm széles, 1 mm vastag,
derékszögben meghajlított, az űrmérték anyagából készült lemez legyen.
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5.3.2

Szárazanyag űrmértékek

Szárazanyag űrmértékek az alábbi névleges űrtartalommal készülhetnek:
o
1, 2, 5 cl
o
1, 2, 5 dl
o
1, 2 l

A mérőtér alsó határát belül a fenék, felső határát az űrmérték szájsíkja képezi.

Szárazanyag űrmértékeket füllel ellátva kell készíteni. A fület úgy kell kiképezni és az
űrmértékre felerősíteni, hogy az űrmérték biztonságos használatát tegye lehetővé és
annak űrtartalmát rendeltetésszerű használat esetén ne változtassa meg.

A szárazanyag űrmérték alsó és felső peremét úgy kell kiképezni, hogy azok az
űrmértéknek kellő szilárdságot tudjanak biztosítani, rendeltetésszerű használat esetén
alakváltozást ne szenvedjenek.

Szárazanyag űrmérték belső átmérője közelítőleg az űrmérték belső magasságával
legyen egyenlő.

6.

MEGJELÖLÉS, FELIRATOK

6.1

Kötelező jellegű feliratok
Az űrmértékek oldalán jól látható és maradandó módon fel kell tüntetni:

a névleges űrtartalmat

a gyártó illetve a forgalomba hozó jelét vagy nevét

6.2

Fakultatív jellegű feliratok
Az űrmértékek hitelesítési engedélye más feliratok vagy díszítések feltüntetését is
engedélyezheti, amennyiben azok az előírt feliratok olvashatóságát nem zavarják.

7.

METROLÓGIAI KÖVETELMÉNYEK

7.1

Folyadék űrmértékek megengedett űrtartalom eltérései
Névleges űrtartalom
l
20
10
5
2
1
-

dl
5
3
2
1

-

-

cl
8
6
5
4
3
2
1

Készítette: Vámossy Csilla
Ellenőrizte: Kálóczi László
2. kiadás
Készült: 2013. október 3.
Az adatbázisban lévő elektronikus változat az érvényes!

Megengedett
űrtartalom eltérés
± cm3
100
50
25
10
5
5
3
2
2
1,8
1,5
1,5
1,2
0,9
0,6
0,3
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Ha a folyadék űrmérték 5 vagy 10 literenként osztásjellel van ellátva, a megengedett hibahatár
a vizsgálandó mértékjelhez tartozó névleges űrtartalom 200-ad része, ± előjellel véve
figyelembe.
7.2

Szárazanyag űrmértékek megengedett űrtartalom eltérései
Névleges űrtartalom
Megengedett
űrtartalom eltérés
l
dl
cl
± (cm3)
2
10
1
5
5
5
2
2
1
2
5
1,5
2
0,6
1
0,3

8.

HITELESÍTÉS

8.1

A hitelesítés mérőeszközei

Az űrmérték névleges űrtartalmának megfelelő, Kalibrálási bizonyítvánnyal rendelkező
tölcséresnyakú mintapalack, amelynek a nyakán bejelölt hibahatárok legalább 5-5 részre
vannak osztva.

Az 5 liternél nagyobb űrtartalmú űrmérték hitelesítéséhez Kalibrálási bizonyítvánnyal
rendelkező mérőhenger és beosztásos pipetta.

Ha nem áll rendelkezésre mintapalack, akkor a hitelesítést tömegméréses módszerrel
kell elvégezni, a HE 14/2-2013 számú Hitelesítési Előírásban leírtak szerint, az ott előírt
mérőeszközökkel.

8.2

A hitelesítés segédeszközei

nedvszívó rongy

síküveglap

üvegtölcsér

csapvíz vagy desztillált víz

8.3

A hitelesítés körülményei
A hitelesítő helyiségnek tisztának és világosnak kell lennie. A hitelesítést szobahőmérsékletű
helyiségben kell elvégezni.

8.4

Hitelesítési eljárás

8.4.1

Szemrevételezés, külalaki vizsgálat
A bemutatott űrmértékeket meg kell vizsgálni, hogy méretek, anyag, szerkezet és megjelölés
szempontjából megfelelnek-e a jelen Hitelesítési Előírásban, illetve a vonatkozó
Típusvizsgálati jegyzőkönyvben leírtaknak.
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8.4.2

Hitelesítés a darabszám függvényében

Az 5 l ÷ 20 l űrtartalmú, valamint kis tételben gyártott (100 db-ig) 1 cl ÷ 2 l űrtartalmú
űrmértékeket darabonként kell hitelesíteni.

Tömeggyártás esetén (100 db felett) az űrmértékeket (1 cl ÷ 2 l) matematikai statisztikai
módszerrel kell hitelesíteni.

A legyártott űrmértékeket 100 db-os tételekre kell bontani és minden tételből 5 db
mintát kell kiválasztani.

8.4.3

Űrtartalom meghatározás, ha a mérték felső határa az űrmérték szájsíkja
Az űrmértéket, mintapalackot és a tölcsért megnedvesítjük, majd kicsepegtetjük. Az
űrmértéket vízszintes alapra helyezve megtöltjük a hitelesítő helyiségben tárolt állott vízzel.
Az űrmérték szélén felülemelkedő vizet üveglappal lecsapjuk úgy, hogy az üveglap alatt
légbuborék ne maradjon. Az űrmérték oldalát, fenekét letöröljük, és a vizet a megfelelő
nagyságú mintapalackba átöntjük a tölcsér segítségével.

8.4.4

Űrtartalom meghatározás 5, 10 és 20 literes űrmértékek esetében
Az előre megnedvesített és kicsepegtetett űrmértéket vízszintes alapra helyezzük és 5 literes
mintapalack segítségével a névértékének megfelelő mennyiségű vízzel feltöltjük. Ha a víz
felszíne a mértékjel alá esik, a hiányzó vízmennyiséget mérőhengerből utánatöltjük, és a
mérőhengeren leolvassuk az utántöltött vízmennyiségét. Ha a víz felszíne a mértékjel felett
van, akkor beosztásos pipetta segítségével a felesleges vizet leszívjuk, mérőhengerbe töltjük
és leolvassuk a leszívott folyadékmennyiséget.

8.4.5

Kiértékelés

Darabonként történő hitelesítésnél, ha a víz felszíne a mintapalack nyakán bejelölt
megfelelő jelölések (megengedett űrtartalom eltérés) közé esik, az űrmérték megfelelő.

5, 10 és 20 literes űrmérték hitelesítésénél, ha a mérőhengeren leolvasott érték nem lépi
túl az űrmértékre megengedett űrtartalom eltérést, akkor az űrmérték megfelelő.

Matematikai statisztika módszerével történő hitelesítésnél a kiválasztott 5 db mintánál
meg kell állapítani a névleges űrtartalomtól való űrtartalom eltérést (V), azaz a
korrekció értékét.

Ha az űrmértékből áttöltött víz felszíne a mintapalack nyakán a középső körkörös jel alá
esik (a névleges űrtartalmat jelölő mértékjel), akkor a korrekció negatív (-) előjelet kap.
Ha a víz felszíne a középső körkörös jel fölé esik, a korrekció pozitív (+) előjelű lesz.
Az 5 db minta V korrekció értékeinek kiszámítjuk az átlagértékét:
V 

V1  V2  V3  V4  V5
5

és a mért értékek sorozatának terjedelmét:
R  Vmax  Vmin

ahol
Vmax
Vmin
V

a korrekciók közül a legnagyobb érték
a korrekciók közül a legkisebb érték

számításánál a V korrekciók előjeleit figyelembe kell venni!

Készítette: Vámossy Csilla
Ellenőrizte: Kálóczi László
2. kiadás
Készült: 2013. október 3.
Az adatbázisban lévő elektronikus változat az érvényes!

Jóváhagyta: Király Péter
Nyomtatás kelte:

7[11] oldal
2014.05.14.

HE 14/1-2013
FOLYADÉK ŰRMÉRTÉKEK ÉS SZÁRAZANYAGOK MÉRÉSÉRE
SZOLGÁLÓ ŰRMÉRTÉKEK
Pl. 100 db 2 dl névleges űrtartalmú folyadék-űrmértékből 5 db-ot kiválasztva a következő
eredményeket kapjuk:
1-es minta: űrtartalom eltérés a névleges értéktől + 0,5 cm3
2-es minta: űrtartalom eltérés a névleges értéktől + 0,5 cm3
3-as minta: űrtartalom eltérés a névleges értéktől - 0,5 cm3
4-es minta: űrtartalom eltérés a névleges értéktől 0
5-ös minta: űrtartalom eltérés a névleges értéktől + 1,0 cm3
V1 = V2 = + 0,5 cm3
V3 = - 0,5 cm3
V4 = 0 cm3
V5 = + 1,0 cm3
V 

0,5  0,5  0,5  0  1
 0,3
5

Vmax = + 1,0 cm3
Vmin = - 0,5 cm3
R = 1 - (-0,5) = 1,5 cm

3

A mintára kapott mérési eredményekből az átvételi diagramok (1-2-3 melléklet) segítségével
megállapítható, hogy a vizsgált tétel megfelelő vagy nem megfelelő minősítést kap. Az
átvételi diagramok vízszintes tengelyére | V | korrekciók átlagértékei, függőleges tengelyére
pedig R , az átlagos terjedelem értékek vannak felvéve.
Ha ebben a koordináta rendszerben a fentiek szerint meghatározott pont – (a példában V =
0,3 és R = 1,5) – az átvételi terület belsejébe vagy határvonalára esik, a tétel megfelelőnek
bizonyul.
Az átvételi terület V tengely, R tengely, a ferde egyenes és az R tengellyel párhuzamos
lemetsző egyenes által bezárt terület.
8.5

Bélyegzés
A hitelesítési bélyeget minden egyes darabon az űrmérték felső pereménél kell elhelyezni,
beütő bélyegző segítségével.
Hitelesítési bélyeg alkalmazásának pontos helyét és elhelyezésének módját a típusvizsgálati
jegyzőkönyv írja elő.

8.6

Bizonylatolás
A hitelesítésről Hitelesítési bizonyítványt nem kell kiállítani.

9.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK
A hitelesítés érvényességi ideje 2016. október 30-án lejár. Ezután az időpont után csak a
8/2006. (II. 27.) GKM rendelet követelményeinek megfelelő űrmértékeket lehet hitelesíteni a
HE 14/2-2013 számú Hitelesítési Előírásban leírtak szerint.

Készítette: Vámossy Csilla
Ellenőrizte: Kálóczi László
2. kiadás
Készült: 2013. október 3.
Az adatbázisban lévő elektronikus változat az érvényes!

Jóváhagyta: Király Péter
Nyomtatás kelte:
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2014.05.14.

HE 14/1-2013
FOLYADÉK ŰRMÉRTÉKEK ÉS SZÁRAZANYAGOK MÉRÉSÉRE
SZOLGÁLÓ ŰRMÉRTÉKEK
1. melléklet: Folyadék és szárazanyag űrmértékek átvételi diagramja: 1 cl ÷ 5 cl (matematikai
statisztika módszerével történő hitelesítésnél)

Készítette: Vámossy Csilla
Ellenőrizte: Kálóczi László
2. kiadás
Készült: 2013. október 3.
Az adatbázisban lévő elektronikus változat az érvényes!

Jóváhagyta: Király Péter
Nyomtatás kelte:
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HE 14/1-2013
FOLYADÉK ŰRMÉRTÉKEK ÉS SZÁRAZANYAGOK MÉRÉSÉRE
SZOLGÁLÓ ŰRMÉRTÉKEK
2. melléklet: Folyadék és szárazanyag űrmértékek átvételi diagramja: 1 dl ÷ 1 l (matematikai
statisztika módszerével történő hitelesítésnél)

Készítette: Vámossy Csilla
Ellenőrizte: Kálóczi László
2. kiadás
Készült: 2013. október 3.
Az adatbázisban lévő elektronikus változat az érvényes!

Jóváhagyta: Király Péter
Nyomtatás kelte:
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HE 14/1-2013
FOLYADÉK ŰRMÉRTÉKEK ÉS SZÁRAZANYAGOK MÉRÉSÉRE
SZOLGÁLÓ ŰRMÉRTÉKEK
3. melléklet: Folyadék és szárazanyag űrmértékek átvételi diagramja: 2 l (matematikai
statisztika módszerével történő hitelesítésnél)

Készítette: Vámossy Csilla
Ellenőrizte: Kálóczi László
2. kiadás
Készült: 2013. október 3.
Az adatbázisban lévő elektronikus változat az érvényes!

Jóváhagyta: Király Péter
Nyomtatás kelte:
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