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1.

AZ ELŐÍRÁS HATÁLYA
Ez az előírás az 1991. évi XLV. törvény és annak végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.)
Kormányrendelet mellékletében a víztől eltérő folyadékok mennyiségének meghatározására
használt, alább felsorolt, magyar nemzeti hitelesítési engedéllyel vagy EK típus- vagy
tervvizsgálati tanúsítvánnyal (CE M jelű) rendelkező átfolyásmérők, számítóművek és
mérőrendszerek első, időszakos és javítás utáni hitelesítésére vonatkozik.
•
Csővezetéki mérőrendszerek.
•
Közúti tartálykocsikra vagy szállítható tartályokra szerelt mérőrendszerek alacsony
viszkozitású (20 mPa·s-nál kisebb) és légköri nyomáson tárolt folyadékok szállítására,
kivéve az iható folyadékokat.
•
Mérőrendszerek hajók, vasúti és közúti tartálykocsik feltöltésére és kiürítésére.
•
Mérőrendszerek tejhez.
•
Mérőrendszerek légi járművek feltöltésére.
•
Mérőrendszerek cseppfolyósított gázok mérésére.
Megjegyzés: üzemanyagtöltők – gépjárművekhez, kishajókhoz és kisrepülőgépekhez –
hitelesítésével a HE 3/1-2006 és a HE 3/2-2006 előírások foglalkoznak. A közösségi típusjóváhagyási engedéllyel (stilizált E jelű) rendelkező átfolyásmérők és mérőrendszerek
hitelesítésére a HE 78/4-2004 jelű hitelesítési előírás vonatkozik.
Ezek a mérők és mérőrendszerek laboratóriumban vagy a beépítés helyszínén hitelesíthetők.
Jelen előírás a 8/2006. (II. 27.) GKM rendelet alapján készült, figyelembe véve az OIML R
117 és az OIML R 120 nemzetközi ajánlásokat. Jelen előírás a korábbi HE 78/1, 78/2 és 78/3
hitelesítési előírásokat egyesíti.

2.

MÉRTÉKEGYSÉGEK, JELÖLÉSEK
Jelen előírásban használt mennyiségek jelét, valamint ezen mennyiségek használható
egységeit és az egységek jelét a 1. táblázat tartalmazza.
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1. táblázat

megnevezése

jele

térfogat
tömeg
térfogatáram

V
m
Q, qV

A mennyiség
SI alapegységének
megnevezése
jele
köbméter
m3
kilogramm
kg
köbméter per másodperc m3/s

kompresszibilitás
Térfogati hőtágulási
együttható
nyomás

κ,(F)
α, γ

egy per kelvin

1/K

p

pascal

Pa

idő

t

másodperc

s

hőmérséklet
dinamikai
viszkozitás
kinematikai
viszkozitás
sűrűség
fajlagos jelszám
abszolút hiba
relatív hiba

T(t)
η

kelvin
pascalmásodperc

K
Pa.s

ν
ρ
AV
H
h

további törvényes mértékegységeinek
megnevezése
jele
köbdeciméter
dm3
tonna
t
liter per perc
liter/min
köbméter per óra
m3/h
egy per bár
1/bar
egy per Celsius-fok
1/°C
kilopascal
megapascal
bár
óra
perc
Celsius-fok
poáz

kPa
MPa
bar
h
min
°C
Poise

négyzetméter per
m2/s
stokes
másodperc
centistokes
kilogramm per köbméter kg/m3
3
jel per köbméter
1/m
jel per liter
mint a mérendő mennyiségé
százalék

3.

ALAPFOGALMAK

3.1

Általános alapfogalmak
A mérőrendszereken átáramló folyadékok
átfolyásmérőkkel lehet meghatározni.

mennyiségét

(térfogatát

St
cSt
1/l
%

vagy

tömegét)

A térfogatot mérő átfolyásmérők közvetlen vagy közvetett módon határozzák meg az
átáramlott közeg térfogatát, illetve tömegét. Ilyenek, pl.
a térfogat-kiszorításos átfolyásmérők:
•
oválkerekes,
•
keringődugattyús,
•
keringőtárcsás;
elektronikus átfolyásmérők:
•
indukciós,
•
mérőturbina,
•
tömegárammérő.
Készítette: Szilágyi Sándor
1. kiadás

Ellenőrizte: Mónus Ferenc
2006. 09. 25.

Az adatbázisban lévő elektronikus változat az érvényes!
Nyomtatás kelte:
10.03.31

Jóváhagyta: Dr. Pataki Péter, Szebenyi József
7[44] oldal
A nyomtatott forma kizárólag tájékoztató anyag!
Csak a kinyomtatás napján érvényes!

HE 78-2006
VÍZTŐL ELTÉRŐ FOLYADÉKOK ÁTFOLYÁSMÉRŐINEK ÉS
MÉRŐRENDSZEREINEK HITELESÍTÉSE
A közvetlen térfogatmérők (köböző mérők; térfogat-kiszorításos) esetén az áramló folyadék,
illetve az általa létrehozott nyomáskülönbség mozgásba hozza az átfolyásmérő mérőelemét,
amelynek periodikus – alternáló vagy körkörös – mozgása szakaszosan vagy folyamatosan
kamrákat tölt fel, és egyidejűleg ürít. Az átáramlott mennyiség (Vü) arányos a
ciklustérfogattal (Vc) és a ciklusok számával (N). A ciklustérfogat vagy megegyezik a
kamratérfogattal (Vk), vagy annak egészszámú (n) többszöröse (Vc = n*Vk).
Vü = N*Vc
Ezeknél a mérőknél a mérőből kijövő tengelyhez – esetlegesen áttételen keresztül –
mechanikus számlálómű vagy villamos impulzusadón keresztül elektronikus számlálómű
csatlakozik, mely az átfolyt mennyiséget törvényes mértékegységben kijelzi.
A közvetett térfogatmérők (térfogatáram-összegzők) az áramló közeg sebességéből más
fizikai mennyiséget képeznek és ezeket a jeleket – megfelelő átalakítás után – valamilyen
módon integrálják.
Az ásványolajiparban leggyakrabban alkalmazott közvetett térfogatmérő eszköz a
mérőturbina, amely a térfogatáram bemenőjelet (vagy ha úgy tetszik a térfogat bemenőjelet)
szögsebességgé szögelfordulássá) alakítja. A szögelfordulást mechanikus, elektromechanikus
vagy elektronikus számlálómű (integrátor, korrektor) összegzi további feldolgozás céljára.
A tömegárammérők általában a Coriolis erőhatás elvén működnek. Ezeknek az
átfolyásmérőknek a mérőeleme egy speciálisan kialakított csőszakasz, amelynek egy
mesterségesen létrehozott rezgési állapota folyadékkal feltöltötten a folyadék áramlási
sebességétől függően megváltozik. A csőszakasz az áramlás hatására olyan torzulást szenved,
amelynek eredményeként két kitüntetett pontjának rezgésében fáziseltolódás jelentkezik. A
fáziseltolódás nagysága a közeg tömegáramával arányos.
qm = σt*FF*Ωc
ahol:
σt
FF
Ωc

a fáziseltolódás ideje
(s)
az átfolyásmérő érzékelőjére jellemző állandó
az átfolyásmérő elektronikájára jellemző állandó

(kg/s2)
(-)

Ásványolajtermékek esetében szükség lehet arra, hogy az adott hőmérsékleten és nyomáson
mért térfogatot (üzemi térfogat, Vü) ásványolajtechnikai normálállapotra (normáltérfogat,
Vno) számítsuk át. Az üzemi térfogat ismeretében a normáltérfogat a következő módon
határozható meg:
Vno = Vź × [1 − α V (t ź − t no )]× [1 − κ ( p ź − p no )]
ahol:
αV
κ
tü
tno
pü
pno

a folyadék térfogati hőtágulási együtthatója
a folyadék kompresszibilitási tényezője
a folyadék üzemi hőmérséklete
°C
a folyadék normálállapotú hőmérséklete
a folyadék üzemi nyomása
bar
a folyadék normálállapotú nyomása
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A normálállapotra való átszámítást a számlálómű végzi, melyet, ha ilyen funkcióval bír,
szokás számítóműnek nevezni.
A számítómű a típustól függően a következő egyéb feladatokat láthatja el:
•
tartályok kiválasztott adaggal való feltöltése, leürítése,
•
az adagolás vezérlése,
•
a mért mennyiség üzemi- és normálállapotú térfogatának kijelzése, kinyomtatása,
dokumentálása, nyomtató vezérlése, számla készítése,
•
hibajelzések, vészjelzések kiadása,
•
szivattyúk, adagolók, terhelésszabályozók vezérlése,
•
számítógéppel, másik számítóművel való kommunikáció,
•
etalon-prover, mestermérő jeleinek fogadása,
•
jelleggörbe-korrekció (az átfolyásmérő rendszeres hibáinak figyelembevétele).
Az ásványolajtermék ásványolaj-technikai normálállapotra (normáltérfogatra) történő
átszámítására a számítóművek által alkalmazható számítási eljárások:
•
a köbös hőtágulási együttható állandóként való behelyettesítésével,
•
a normálállapotú sűrűség állandóként való behelyettesítésével,
•
az üzemi sűrűség figyelembevételével.
3.2

Ásványolajtermék normálállapotra való átszámítási módszerei

3.2.1

Vno meghatározása a köbös hőtágulási együttható állandóként való behelyettesítésével
A mért üzemi hőmérséklet tü és üzemi térfogat Vü alapján a számítómű a köbös hőtágulás
közelítő egyenletével számítja ki a folyadék normálállapotú térfogatát:
Vno = Vź [1 − α 0 (t ź − t no )]
ahol:
Vno
a folyadék normálállapotú térfogata, m3,
tno
= 15 °C, a normálhőmérséklet,
α0
térfogati (köbös) hőtágulási együttható
paraméter), 1/°C.

tno hőmérsékleten (beprogramozott

A beállítható α0 értékeket, az engedélyezett üzemi hőmérséklet- és sűrűségtartományt a 2.
táblázat tartalmazza:
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2. táblázat

Termék
könnyűbenzin
szuperbenzin
normálbenzin,
benzol
tesztbenzin,
toluol, xilol
petróleum,
hajtóműolaj
orsóolaj
gázolaj,
fűtőolaj
3.2.2

Sűrűség-tartomány
Térfogati hőtágulási
Üzemi hőmérséklet15°C-on
együttható és tartománya
tartomány
ρ15
103* α0
tmin ÷ tmax
3
kg/m
1/°C
°C
1,27 ± 0,09
650 ÷ 770
- 5 ÷ + 35
1,18 ± 0,09
680 ÷ 810
- 5 ÷ + 35
1,09 ± 0,09
700 ÷ 830
- 5 ÷ + 35
720 ÷ 850

1,00 ± 0,09

-5 ÷ +35

740 ÷ 860

0,93 ± 0,07

-10 ÷ +40

770 ÷ 890
810 ÷ 920
840 ÷ 930

0,86 ± 0,07
0,80 ± 0,07
0,73 ± 0,06

-10 ÷ +40
-10 ÷ +40
-10 ÷ +45

Vno meghatározása a normálállapotú sűrűség figyelembevételével
Abban az esetben, ha ismert az ásványolaj normálállapotú sűrűsége, a számítómű a
normálállapotú térfogatot az API (American Petroleum Institute) 11.1 fejezetében és 11.2.1
fejezetében (megegyezik a DIN 51757 vonatkozó részével) megadott eljárások alapján
határozza meg.
Az eljárás szerint a normálállapotú térfogat számítása:
Vno = V ź xCTLxCPL
ahol:
Vü
CTL
CPL

a folyadék térfogata pü nyomáson és tü üzemi hőmérsékleten, m3,
a folyadék hőmérsékletkorrekciója (Correction factor for Temperatur of Liquid),
a folyadék nyomáskorrekciója (Correction factor for Pressure of Liquid).

3.2.2.1 CTL számítása
3.2.2.1.1 CTL meghatározása 653 ÷ 950 kg/m3 sűrűségű ásványolajok esetén

CTL = EXP[− α15 ∆t (1,0 + 0,8α15 ∆t )]
ahol:
∆t = t ź − t no , az üzemi hőmérséklet és a normálállapotú-hőmérséklet különbsége, °C,
a folyadék térfogati hőtágulási együtthatója.
α15
Meghatározása – az aromás olajok kivételével – az alábbi módon történik:

α 15 =

K0

ρ15

2

+

K1

ρ15

+ K2

ahol:
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K0, K1 és K2 termékfüggő állandók, értékük a 3. táblázatban található;
ρ15
a folyadék sűrűsége 15 °C-on, kg/m3.
3. táblázat
Termék

nyersolaj
benzin
nafta
petróleum,
hajtóműolaj
fűtőolaj,
dízelolaj
kenőolaj

API
termékcsoport
53A, 54A

53B,
54B

53D, 54D

Sűrűségtartomány
kg/m3
610,5 ÷1075,0
653,5 ÷770,0
770,5 ÷787,5
788,0 ÷838,5

K0
(kg/m3)2/°C

K1
kg/m3/°C

K2
1/°C

613,9723
346,4228
2680,3206
594,5418

0,0
0,4388
0,0
0,0

0,0
0,0
-0,00336312
0,0

839,0 ÷1075,0

186,9696

0,4862

0,0

800,0 ÷164,0

0,0

0,6278

0,0

Aromás olajok esetére (API 53C, 54C termékcsoport) α15 értékét a 4. táblázat tartalmazza.
4. táblázat
Termék
benzol
toluol
xilol-o
xilol-m
xilol-p
xilol-izomer keverék

α15*103
1/°C
1,187
1,067
0,927
0,944
0,982
0,951

3.2.2.1.2 CTL meghatározása 653 kg/m3-nél kisebb és 950 kg/m3-nél nagyobb sűrűségű ásványolajok
esetén
⎞
⎞
⎛ P
2⎛ R
CTL = 1 − (t ź − 15)⎜⎜
− Q ⎟⎟ − (t ź − 15) ⎜⎜
S ⎟⎟
⎝ ρ15 ⎠
⎠
⎝ ρ15
ahol P, Q, R és S termékfüggő állandók. Értékük az 5. táblázatban található.
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5. táblázat
Sűrűségtartomány
kg/m3
500 ÷ 600
600 ÷ 620
620 ÷ 640
640 ÷ 653
950 ÷1000
1000 ÷1100
1100 ÷ 1200

P
x10-3
kg/m3°C
4075,0
2448,9
2225,1
1936,6
708,2
984,2
890,0

Q
x10-6
1/°C
5050,0
2340,9
1980,0
1529,1
51,8
328,0
242,3

R
x10-3
kg/m3°C2
27,5
1,589
1,588
1,588
1,587
-7,481
-7,830

S
x10-6
1/°C2
45,0
1,947
1,946
1,946
1,944
-7,129
-7,453

Megjegyzés: A normálállapotú sűrűség tájékoztató értékeit a 6. táblázat tartalmazza.
6. táblázat
Termék

Sűrűség 15 °C-on
kg/m3
745
755
760
760
835

normál benzin
szuper ólmozott
szuper ólmozatlan
szuper plusz
dízelolaj, fűtőolaj

3.2.2.2 CPL számítása:
A számítómű alkalmas lehet a folyadék nyomáskorrekcójának figyelembevételére is.
A nyomáskorrekció számítása:

CPL =
ahol:
pű
pno
F

1
1 − F ( p ź − p no )

a folyadék üzemi nyomása, bar,
= 1,01325 bar, a normálállapotú nyomás,
a kompresszibilitási tényező, 1/bar.

A kompresszibilitási tényező meghatározása az API 11.2.1M fejezete alapján 638 ÷ 1074
kg/m3 sűrűségű ásványolajok esetén:
Dt
C
F = ExEXP( A + Bt ź +
+ ź2 )
2

ρ15

ahol:
tü
ρ15
A
B

ρ15

a folyadék üzemi hőmérséklete, °C,
a folyadék sűrűsége 15 °C-on, kg/m3,
= -1,62080, állandó,
= 0,00021592 °C-1, állandó,
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C
D
E
3.2.3

= 870960 (kg/m3)2, állandó,
= 4209,2 (kg/m3)2°C-1, állandó,
= 0,0001 bar-1, állandó.

A normálállapotú térfogat számítása az üzemi sűrűség figyelembevételével
Abban az esetben, ha egy mérőrendszernél sűrűségmérőt alkalmaznak, amely az ásványolaj
üzemi sűrűségét méri, a számítóműnek
először a sűrűségmérő hőmérséklet- és nyomásfüggését kell korrigálnia, majd
•
•
az üzemi sűrűség alapján ki kell számítania a normálállapotú sűrűséget, végül
•
a 2. eljárás alapján meg kell határoznia a normálállapotú térfogatot.
(Mindhárom számítást végezheti ugyanaz a számítómű, de végezhetik külön számítóművek
is, amelyek a számított értékeket továbbítják a következő számítóműnek.)

3.2.3.1 A sűrűségmérő hőmérséklet- és nyomásfüggésének korrigálása
A számítómű fogadja a sűrűségmérőtől érkező frekvencia, hőmérséklet és nyomásjeleket,
majd ezek alapján – a sűrűségmérő hőmérséklet- és nyomásfüggése miatt – először
meghatározza a nyers sűrűségből (r) a hőmérséklettel és nyomással korrigált üzemi sűrűséget
(ρρü).
A következő számítás a leggyakrabban előforduló ún. Sarasota algoritmus:

ρ = K0 + K1xT + K2xT 2

ρ t = ρ (1 + K 18(t ρ − 20) ) + K 19(t ρ − 20)

ρ P , ź = ρ t (1 + K 20( p ρ − 1)) + K 21( p ρ − 1)
K20 = K20A + K20B( p ρ − 1)
K21 = K21A + K21B( p ρ − 1)
ahol:
ρ
ρt
ρρ,ü
T
tρ
pρ

a sűrűségmérőnél mért nyers (korrigálatlan) üzemi sűrűség
a sűrűségmérőnél mért hőmérsékletkorrigált üzemi sűrűség
a sűrűségmérőnél mért hőmérséklet- és nyomáskorrigált üzemi sűrűség
a mért periódusidő (ms)
a sűrűségmérőnél mért üzemi hőmérséklet, °C
a sűrűségmérőnél mért üzemi nyomás, bar absz.

K0, K1, K2, K18, K19, K20A, K20B, K21A, K21B állandók, amelyeket a sűrűségmérő
hitelesítési bizonyítványa tartalmaz.
Megjegyzés: a (pρ-1) kifejezésben „1” a légköri nyomás értéke egyszerűsítve, pontos
értékének 1-gyel történő helyettesítése elhanyagolható hibát okoz.
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3.2.3.2 Az üzemi sűrűség alapján a normálállapotú sűrűség meghatározása
A normálállapotú sűrűség meghatározása iterációs eljárással történik a következő
egyenletekből:
∆t = t ρ − t no

ρ15,1 = ρ ρ , ź
α 15,i =

K0

ρ15,i

2

+

K1

ρ15,i

+ K 2 i = 1, ... ,n

CTLi = EXP[− α 15,i ∆t (1,0 + 0,8α 15,i ∆t )]

ρ15,i +1 =

ρ p,ź
CTLi ⋅ CPLi

míg nem teljesül a ρ15,i +1 − ρ15,i ≤ 0,05 kg/m3 feltétel. Ekkor ρ15 = ρ15,i+1.
Az egyenletekben alkalmazott jelölések és mértékegységek megegyeznek a 3.2.2 pontban
alkalmazott jelölésekkel.
3.2.3.3 A normálállapotú térfogat és tömeg meghatározása
A normálállapotú térfogat meghatározása megegyezik a 3.2.2 pontban rögzített eljárással.
Mivel ismert a normálállapotú sűrűség pontos értéke (nemcsak a névleges értéke) meghatározható a mért tömeg is:
m = V15 ρ15 ,

valamint a közeg üzemi sűrűsége a térfogatáram-mérőnél:

ρ ź = ρ15 EXP[− α 15 ∆t (1,0 + 0,8α 15 ∆t )]
ahol:
∆t = t ź − t no ,
tü
a térfogatáram-mérőnél mért üzemi hőmérséklet (amit nem szabad összetéveszteni a
sűrűségmérőnél mért hőmérséklettel!).

4.

MEGHATÁROZÁSOK

4.1

Mérő
Üzemi körülmények között zárt, teljesen feltöltött vezetékben a mérőátalakítón átfolyó
folyadék mennyiségének folyamatos mérésére, a mért érték tárolására és kijelzésére tervezett
műszer. Szokás átfolyásmérőnek nevezni.
Megjegyzés: mérő legalább a mérőátalakítóból és a számlálóműből áll.
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4.2

Mérőátalakító
A mérő része, mely a mért folyadék áramlását vagy térfogatát a számlálómű részére
megfelelő bemenő jellé alakítja. Szokás mérőelemnek, mérőműnek is nevezni. A
mérőátalakító része az impulzusadó, mely elektronikus számlálóművel ellátott térfogatkiszorításos mérők esetében a mérő kimenőtengelyének forgómozgását villamos jellé alakítja.

4.3

Számlálómű
A mérő része, amely a mérőátalakító(k)ból, valamint az esetleges kapcsolódó
mérőműszerekből érkező kimenő jeleket fogadja, és kijelzi a mérési eredményeket. A
számlálómű lehet mechanikus vagy elektronikus, eszerint nevezzük a mérőeszközt
mechanikusnak vagy elektronikusnak. Ha a számlálómű átalakító egységet is tartalmaz, akkor
szokás számítóműnek nevezni. A számítómű általában nemcsak a mérésre szolgál, hanem a
mérési folyamat vezérlésére is.

4.4

Kiegészítő berendezések
A mérő az alábbi kiegészítő berendezésekkel lehet felszerelve. Egyes mérőrendszerek esetén
kötelező ezeknek a berendezéseknek a megléte.
nullázó berendezés,
•
összegző-számláló,
•
többszörös skálák és többszörös számlálószerkezetek,
•
árjelző,
•
nyomtató szerkezet,
•
mennyiség-beállító szerkezet (előválasztó; árjelzős mérők árbeállító szerkezettel is
•
rendelkezhetnek).

4.5

Segédberendezések
A mérőrendszernek a mérőn és kiegészítő berendezéseken kívüli részei vagy egységei,
amelyekre a mérés során általában szükség van, biztosítják a korrekt mérés feltételeit, vagy
hatással vannak a mérésre.

A fontosabb segédberendezések:
szivattyú,
•
gázleválasztó vagy gázelszívó egység,
•
•
gázjelző készülék,
figyelőüveg,
•
szűrő,
•
•
az átvételi ponton használt készülékek,
áramlásrendező,
•
örvénylésgátló eszköz,
•
elágazások és söntágak (kerülő vezetékek),
•
•
szelepek, tömlők.

Készítette: Szilágyi Sándor
1. kiadás

Ellenőrizte: Mónus Ferenc
2006. 09. 25.

Az adatbázisban lévő elektronikus változat az érvényes!
Nyomtatás kelte:
10.03.31

Jóváhagyta: Dr. Pataki Péter, Szebenyi József
15[44] oldal
A nyomtatott forma kizárólag tájékoztató anyag!
Csak a kinyomtatás napján érvényes!

HE 78-2006
VÍZTŐL ELTÉRŐ FOLYADÉKOK ÁTFOLYÁSMÉRŐINEK ÉS
MÉRŐRENDSZEREINEK HITELESÍTÉSE
4.6

Mérőrendszer
Magából a mérőből, valamint a pontos méréshez szükséges, illetve a mérési műveletek
megkönnyítésére szolgáló valamennyi műszerből álló rendszer. Más megfogalmazásban a
mérőrendszer az átfolyásmérőn és az esetlegesen ahhoz kapcsolódó, kiegészítő
berendezéseken kívül magukban foglalják az összes segédberendezést, amelyek a megbízható
mérést biztosítják, vagy amelyeket a működés elősegítésére szántak és minden egyéb
felszerelést, amely bármely módon befolyásolhatja a mérést.

Ha több, külön mérési műveletet végző mérő működik egy közös részegységben, akkor
minden mérőt úgy kell tekinteni, mint amely a közös részegységgel együtt egy mérőrendszert
alkot.
Ha több mérő egyetlen mérési műveletre szántak, akkor a mérőket úgy kell tekinteni, hogy
azok egyetlen mérőrendszert alkotnak.
Példák mérőrendszerre:
tartályautóra szerelt mérőrendszer, mely, pl. a következő egységekből áll: tartály,
•
fenékszelep, szivattyú, gázleválasztó, mérő, leadószelep, ürestömlő.
LPG üzemanyagmérő kútoszlop: bejövő- és visszamenő csővezeték, szűrő,
•
gázleválasztó, mérő, differenciálszelep, teletömlő, töltőpisztoly.
4.7

Kapcsolódó mérőműszer
A számlálóműhöz kapcsolódó műszer, amely korrekció és/vagy átszámítás céljából az adott
folyadékra jellemző mennyiségeket méri.

Kapcsolódó műszerek általában:
hőmérsékletérzékelő,
•
nyomástávadó,
•
sűrűségmérő.
•
4.8

Átalakító egység
A számlálómű része, amely figyelembe veszi a folyadéknak a kapcsolódó mérőműszerrel
mért, illetve a memóriában tárolt jellemzőit (hőmérséklet, sűrűség stb.), és automatikusan
átszámítja:
a folyadék mérési feltételek mellett mért térfogatát normálállapot szerinti térfogatra
•
és/vagy tömegre, vagy
a folyadék mérési feltételek mellett mért tömegét mérési feltételek szerinti térfogatra
•
vagy normálállapot szerinti térfogatra.
Megjegyzés: az átalakító egység magában foglalja a megfelelő kapcsolódó mérőműszereket.

4.9

Üzemi állapot
A megmért térfogatú folyadéknak az állapota méréskor (pl. a folyadék hőmérséklete és
nyomása).

4.10

Normálállapot
Az a meghatározott állapot, amelyre a mérési feltételek mellett mért folyadékmennyiséget
átszámítják.
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4.11

Ásványolajtechnikai normálállapot
A közeg olyan állapota, amikor
felszínének abszolút nyomása
pno = 101,325 kPa
•
hőmérséklete
tno = 15 °C (288,15 K)
•

(Az a specifikált állapot, amelyre a megmért térfogatot átszámítják.)
4.12

Önkiszolgáló berendezés
Olyan berendezés, amely lehetővé teszi, hogy a fogyasztó saját szükségletei céljából
folyadékbeszerzésre használja a mérőrendszert.

4.13

Önkiszolgáló egység
Az önkiszolgáló berendezés részét képező különleges eszköz, amely lehetővé teszi egy vagy
több mérőrendszer működését az önkiszolgáló berendezésben.

4.14

Legkisebb mérhető mennyiség (MMQ)
A folyadék azon legkisebb mennyisége, amelynek mérőrendszerrel való mérése
metrológiailag elfogadható.

4.15

Közvetlen kijelzés
A mérés szerinti térfogat vagy tömeg kijelzése, valamint annak jelzése, hogy a mérő fizikailag
alkalmas a mérésre.
Megjegyzés: A közvetlen kijelzés egy mennyiség-átalakító segítségével átváltható más
mennyiségekre.

4.16

Megszakítható/nem megszakítható működés
A mérőműszer működése akkor tekinthető megszakíthatónak/nem megszakíthatónak, ha a
folyadék áramlása egyszerűen és gyorsan megállítható/nem állítható meg.

4.17

Áramlási tartomány
A minimális áramlás (Qmin) és maximális áramlás (Qmax) közötti tartomány.

4.18

Mérési tartomány
Valamely mérő, illetve mérőrendszer mérési tartománya a mért folyadék(ok)nak az
engedélyben rögzített áramlási-, nyomás-, hőmérséklet-, viszkozitás-tartománya és az üzemi
körülmények, amelyek mellett a mérőre, illetve mérőrendszer mérési hibája a megengedett
hibánál kisebb.

4.19

Térfogatáram
A pillanatnyi térfogatáram a cső valamely keresztmetszetén időegység (∆t) alatt átáramlott
közeg térfogata (∆V), illetve tömege (∆m):
∆V
qV =
.
∆t

4.20

Átáramlott mennyiség
Meghatározott idő alatt átáramlott közeg térfogata / tömege.

4.21

Nullázó berendezés
Olyan készülék, mely a számlálószerkezetet kézzel vagy automatikusan nullára állítja vissza.
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4.22

Összegző-számláló
Nullázó berendezéssel ellátott mérő egy vagy több olyan összegző-számlálóval rendelkezhet,
mely az adott mérőn egymás után kijelzett különböző térfogatok / tömegek összegzését végzi.
Az összegző-számláló nem nullázható.

4.23

Többszörös skálák és többszörös számlálószerkezetek
A számláló több kijelző-berendezéssel látható el. Ezenkívül összeköthető egy vagy több
azonos időben kijelző számlálóval.

4.24

Árjelző
A nullázó berendezéssel rendelkező átfolyásmérőt fel lehet szerelni nullázó berendezéssel
rendelkező árjelzővel. Az árjelző a kijelzett térfogat / tömeg és a beállított egységár
szorzatával egyenlő árat jeleníti meg. Az egységárnak beállíthatónak kell lennie. A beállított
egységárat meg kell jeleníteni.

4.25

Nyomtató szerkezet
A mérőhöz nyomtató csatlakoztatható. A nyomtató a mért mennyiséget törvényes
mértékegységben írja ki. A nyomtató a mért mennyiségen kívül a hozzátartozó árat, vagy az
árat és az egységárat is kinyomtathatja. A nyomtatványon feltüntethetőek az átadásra
vonatkozó információk, úgymint; a sorszám, a dátum, a mérőhely és a folyadék fajtája.

4.26

Mennyiség-beállító szerkezet (előválasztó)
Olyan egység, amelyen a mérendő mennyiség (térfogat vagy tömeg) beállítható és a
kiválasztott mennyiségű folyadék lemérése után automatikusan leállítja a folyadék áramlását.
Az árjelzős mérők árbeállító szerkezettel is rendelkezhetnek.

4.27

Gázleválasztó
A gázleválasztó a folyadékban lévő levegőnek vagy gáznak megfelelő szerkezettel történő
folyamatos leválasztására és eltávolítására szolgáló berendezés.

4.28

Gázelszívó
A gázelszívó készülék, amelyet arra terveztek, hogy elszívja a csövekben a mérő előtt
felhalmozódott, a folyadékkal csak kevéssé keveredett levegőt vagy gázokat.

4.29

Különleges gázelszívó
A különleges gázelszívó olyan készülék, amely a gázleválasztóhoz hasonlóan, de kevésbé
szigorú működési feltételek mellett folyamatosan kiválasztja a folyadékban lévő levegőt vagy
gázokat, és automatikusan leállítja a folyadék áramlását, ha fennáll annak a kockázata, hogy a
folyadékkal gyengén keveredett levegő- vagy gázfelhalmozódások bejutnak a mérőbe.

4.30

Kondenzedény
A kondenzedény egy zárt tartály, amely a nyomás alatt lévő, cseppfolyósított gáz mérésére
szolgáló mérőrendszerekben összegyűjti a mérendő folyadékban lévő gázokat, és sűríti azokat
a mérés előtt.

4.31

Gázjelző
A gázjelző egy olyan eszköz, amely a folyadékáramban esetlegesen jelen lévő levegő- vagy
gázbuborékok egyszerű észlelését teszi lehetővé.
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4.32

Figyelőüveg
A figyelőüveg olyan eszköz, amelyen át ellenőrizni lehet, hogy a mérőrendszer vagy annak
egy része teljesen megtelt-e folyadékkal.

4.33

Szűrő
A mérőrendszerben a mérő előtti szerkezet, amelynek az a célja, hogy kiszűrje a folyadékból
a szilárd szennyeződéseket.

4.34

Ciklustérfogat
A folyadéktérfogat-mérő egy munkamenetének megfelelő mennyiség - munkamenet alatt a
teljes mozgási ciklus értendő -, amely által a mérő valamennyi mozgó alkatrésze egyszer
elmozdul, majd ismét visszatér a kiindulási helyzetbe.

4.35

Periodikus eltérés
Az egy munkamenet alatt előforduló lehetséges legnagyobb mennyiségkülönbség a
folyadéktérfogat-mérő mozgó alkatrészeinek mozgása által átmozgatott és a számláló által
kijelzett megfelelő térfogat között, ha ez utóbbi holtjáték és csúszás nélkül úgy kapcsolódik a
mérőhöz, hogy a munkamenet végén kijelzett térfogat egyenlő a ciklustérfogattal. A
periodikus eltérés adott esetben megfelelő korrigáló (szabályzó) berendezés segítségével
csökkenthető.

4.36

Átadás-átvételi pont
A mérőrendszernek az a pontja, ahol meghatározzák a szállított vagy fogadott folyadék
mennyiségét. Ez a pont a mérő után van a szállítási rendszerekben, és a mérő előtt van a
fogadó rendszerekben.

4.37

Telepítési vázlat
A mérőrendszer elemeinek elhelyezkedését, a mérőt megelőző és követő csőszakaszok
geometriai méreteit, szinteket ábrázoló helyszíni vázlat.

4.38

Kapcsolástechnikai vázlat
Olyan rajz, amely alapján a mérőrendszer elemei azonosíthatók, az elemek funkciója
nyilvánvaló, az elemek közötti kapcsolat mind elvi, mind kapcsolástechnikai szempontból
ellenőrizhető, és amely alapján a mérőrendszer egészének működése megérthető.

4.39

Hiba (abszolút hiba)
Valamely mérésnél a mérés eredményének (Xm) és a mérendő mennyiség helyes értékének
(Xe) algebrai különbsége:
H = Xm − Xe

4.40

Relatív százalékos hiba
Valamely mérésnél az abszolút hiba és a helyes érték százalékos viszonya:
X − Xe
× 100%
h= m
Xe
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4.41

Legnagyobb megengedett hiba
A jelen típusvizsgálati előírásban valamely hibára megengedett szélső értékek.
Megjegyzés:
•
A legnagyobb megengedett hibák általában megegyeznek a szóban forgó mérőeszköz
hitelesítési hibahatárával.
•
A szövegben a hibák értelemszerűen lehetnek abszolút vagy relatív hibák.

4.42

Hitelesítési hibahatár
A mérőeszköz EK típusvizsgálati tanúsítványában rögzített, pozitív és negatív irányban
megengedett legnagyobb hiba.

4.43

Mestermérő
Olyan átfolyásmérő, melyet az adott méréshez etalonként lehet használni.

4.44

Prover
A prover egy cső, mely ismert térfogatú szakaszában a folyadékáramlás kiszorító-dugattyút
(általában golyó vagy dugattyú) mozgat, mely érzékelőket hoz működésbe. Az ismert térfogat
korrigálva van hőmérsékletre és nyomásra. A provert etalonként használják.

5.

SZERKEZETI ELŐÍRÁSOK

5.1

Kialakítás
Az összeszerelt mérőrendszeren legyen ellenőrizhető, hogy az összeszerelés, az egyes elemek
kapcsolódásának módja megfelel-e a kapcsolástechnikai és telepítési vázlatnak és az egyes
elemekre vonatkozó azonosítási, szerelési és bekötési előírásoknak. A mérőrendszer kötelező
tartozéka a mérőrendszer méréstechnikai dokumentációja.

5.2

Kiszerelhetőség
A mérőelemek a hitelesítések/vizsgálatok elvégzéséhez szükséges mértékben legyenek
kiszerelhetők, illetve vizsgálhatók.

A mérőrendszerhez ezért tartozhat telepített etalon, vagy kiépített csatlakozás szállítható
etalonnal történő ellenőrzés elvégzéséhez, továbbá kerülővezeték, hogy a hitelesítések
elvégzéséhez, illetve a régi mérőelemek ki- és az új mérőelemek beszereléséhez szükséges
időre a technológiát ne kelljen megszakítani.
5.3

Felépítés
A mérőrendszer és elemeinek felépítése biztosítsa, hogy
•
az üzemi körülmények között előfordulható mechanikai, kémiai, hőmérsékleti és
nyomás igénybevételek a méréstechnikai tulajdonságokban ne okozzanak a
megengedettnél nagyobb változást,
•
a szükséges és megengedett csatlakozások üzembiztosak, az életvédelmi és biztonságtechnikai előírásoknak megfelelőek legyenek.

5.4

Levegő-, illetve gázleválasztás
A levegő-, illetve gázleválasztás alkalmazásának szükségességét a típusvizsgálat és a
mérőrendszer engedélyezése során kell elbírálni.
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5.5

Átadási-átvételi pont
A mérőrendszerek átadás-átvételi pontját nemcsak az szabja meg, hogy szállító vagy fogadó a
rendszer, hanem, hogy üres tömlős vagy teli tömlős.

A mérőrendszereknek két típusa van:
•
ürestömlős;
•
teletömlős.
A „tömlős” kifejezés a merev csővezetékekre is vonatkozik.
Az ürestömlős rendszer szállító mérőrendszer esetében olyan mérőrendszer, amelyben az
átadás-átvételi pont a szállítási tömlő előtt helyezkedik el. Az átadás-átvételi pont formája
vagy figyelőüveg, vagy zárószerkezet, mindkét esetben olyan rendszerrel kombinálva, amely
biztosítja (kézzel vagy automatikusan működtetve) a szállító tömlő kiürítését minden mérési
mûvelet után.
Az teletömlős rendszer szállító mérőrendszer esetében olyan mérőrendszer, amelyben az
átadás-átvételi pont a szállító csővezetékben elhelyezett zárószerkezetből áll. Ha a
szállítóvezetéknek szabad vége van, az elzárót a csővezeték végére, vagy ahhoz a lehető
legközelebbre kell felszerelni.
Fogadó berendezés esetében ugyanezek a követelmények értelemszerûen vonatkoznak a
fogadó csövekre a mérőeszköz előtt.
5.6

A mérőrendszer feltöltése
Általában a mérőrendszernek a mérő és az átvételi pont között a mérés alatt és kényszerű
üzemszünet esetén egyaránt folyadékkal teljesen feltöltött állapotban kell lenni. Ha a mérés
előtt ez a feltétel nem teljesül – különösen fix telepítésű mérőrendszereknél – a rendszer
feltöltését – adott esetben akár kézi üzemben – el kell végezni és a mérés, valamint
üzemszünet folyamán ellenőrizni kell.

5.7

A szállítóvezeték leürítése
Üres tömlős mérőrendszereknél a szállítóvezeték leürítését egy leeresztő szelep biztosítja. A
szelepet esetenként, pl. segédszivattyúval vagy sűrített levegővel működtetett egyéb eszköz
(megoldás) is helyettesítheti. A szelepnek automatikus működésűnek kell lenni, ha a
legkisebb kiadható (mérhető) mennyiség a 10 m3-t nem haladja meg.

5.8

Leágazások és kerülővezetékek
A mérőrendszerekben megengedett leágazásokról és kerülővezetékekről a rendszer
engedélyezési dokumentációja rendelkezik. Ha a mérőrendszernek kötelező tartozéka a
kapcsolástechnikai vázlat (pl. tartályautóra szerelt mérőrendszerek esetén), akkor a
vizsgálatkor ellenőrizni kell az annak való megfelelést, valamint, hogy az esetleges kerülő
vezeték
•
le van-e zárva vakkarimával, vagy
•
el van-e látva kettős zárószerelvénnyel, közöttük szivárgásjelző szeleppel.

Kettős zárószerelvény esetén plombálhatóságot kell biztosítani, vagy olyan megoldást, ami
automatikusan ellenőrzi a szivárgásjelző szelepet és szivárgás esetén riasztó jelzést ad.

Készítette: Szilágyi Sándor
1. kiadás

Ellenőrizte: Mónus Ferenc
2006. 09. 25.

Az adatbázisban lévő elektronikus változat az érvényes!
Nyomtatás kelte:
10.03.31

Jóváhagyta: Dr. Pataki Péter, Szebenyi József
21[44] oldal
A nyomtatott forma kizárólag tájékoztató anyag!
Csak a kinyomtatás napján érvényes!

HE 78-2006
VÍZTŐL ELTÉRŐ FOLYADÉKOK ÁTFOLYÁSMÉRŐINEK ÉS
MÉRŐRENDSZEREINEK HITELESÍTÉSE
5.9

Vezérlő- és zárószerelvények
Ha a mérés (töltés) folyamán fennáll a mérő túlterhelésének veszélye, áramláskorlátozót kell
beépíteni. Az áramláskorlátozót plombálható kivitelben a mérő után kell beszerelni.

A mérőrendszerben alkalmazott többállású szelep vezérlőjének különböző helyzeteit
horonnyal, ütközővel vagy más rögzítő eszközzel pozícionálni kell, illetve jól láthatóan meg
kell jelölni. Ettől eltérni akkor lehet, ha a szomszédos pozíciók 90°-os vagy annál nagyobb
szögeltéréssel követik egymást.
5.10

Számítóműre vonatkozó követelmények
•
A mérővezeték bekötésére alkalmas csatlakozási pontok megléte,
•
gépkönyv, amelyből egyértelműen kiderülnek a működési paraméterek (bemenetek
száma, méréstartomány, tápfeszültség stb.),
•
a szükséges tartozékainak (csatlakozó, kulcs stb.) megléte,
•
ha szükséges, akkor a felhasználó által biztosított felhasználói program,
•
a vizsgálatra bemutatott eszköz mérésre alkalmas állapota.

5.11

Bélyegezhetőség
A mérőrendszer és elemeinek kialakítása legyen alkalmas a hiteles állapot megőrzésére,
bélyegzése biztosítsa, hogy egy esetleges illetéktelen beavatkozás csak a bélyegzés
feltörésével legyen lehetséges, vagyis vitás esetben az illetéktelen beavatkozás egyértelműen
megállapítható legyen.

A mérőrendszer elemeinek lezárási helyeit, illetve az ezekhez tartozó lezárási módok
felsorolását az EK tanúsítványnak tartalmaznia kell.

6.

MEGJELÖLÉS, FELIRATOK

6.1

Kötelező jellegű feliratok
A kötelező feliratokat adattáblán – a mértékegységet a számlálószerkezet számlapján –
világosan, olvasható módon és letörölhetetlenül, illetve roncsolás nélkül eltávolíthatatlan
módon kell feltüntetni. Valamennyi jelölésnek jól láthatónak és könnyen hozzáférhetőnek kell
lennie.

6.1.1

A mérőrendszer kötelező feliratai
A mérőrendszer adattábláján az alábbi információkat kell feltüntetni:
a) az EK tanúsítvány jele;
b) a gyártó márkajele vagy neve;
c) a gyártói megnevezés (típus), ha van ilyen;
d) a gyári szám és a gyártás éve;
e) a mérőrendszer jellemzői:
•
pontossági osztály,
•
legnagyobb és legkisebb térfogatáram,
•
legkisebb mérhető mennyiség,
•
legnagyobb üzemi nyomás,
•
ha szükséges, a legkisebb üzemi nyomás,
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•

a megmérendő folyadék vagy folyadékok és a kinematikai vagy dinamikai
viszkozitási határértékek, amikor a folyadékok természetének jelzése nem elegendő a
viszkozitásuk megállapítására,
•
a legkisebb kiadható mennyiség,
•
a folyadék legnagyobb és a legkisebb hőmérséklete, ha eltér a – 10 °C alatti vagy
+ 50 °C feletti hőmérséklettől;
f) az EK tanúsítványban meghatározott minden kiegészítő tájékoztatás (pl.
kapcsolástechnikai vázlat).
Azok a feliratok és jelzések, amelyek a mérőrendszer minden részegységére vonatkoznak,
közös adattáblán helyezhetők el. Ha egy mérőrendszerben több mérőeszköz működik közös
részegységek igénybevételével, akkor a rendszer valamennyi részéhez szükséges jelöléseket
együtt, egy adattáblán lehet megadni.
A mérőrendszer részét képező mérőeszköz kijelző szerkezetének számlapján lévő jelölések
nem állhatnak ellentétben a mérőrendszer adattábláján megadottakkal.
Ha a mérőrendszer szétszerelés nélkül szállítható, az egyes részekre vonatkozó jelölések
egyetlen adattáblán, együttesen is feltüntethetők.
6.1.1.1 EK tanúsítvány jele
Az EK tanúsítvány jele a CE-jelölés a 93/465/EGK határozat mellékletének I. B. d) pontjában
megállapított formátum szerinti „CE” szimbólumból áll. A CE-jelölés magassága legalább 5
mm.

A kiegészítő metrológiai jelölés egy nagy „M” betűből, valamint a jelölés feltüntetése szerinti
év utolsó két számjegyéből áll, amelyeket egy téglalap keretez. A téglalap magassága a CEjelölés magasságával megegyező. A kiegészítő metrológiai jelölés közvetlenül a CE-jelölést
követi.
A bejelentett szervezetnek az azonosító száma – amennyiben ezt a megfelelőségértékelési
eljárás előírja – a CE-jelölést és a kiegészítő metrológiai jelölést követően szerepel.
6.1.2

A mérőn lévő kötelező feliratok
Minden mérőn a számlálószerkezet skálája közelében, vagy külön adattábláján az alábbi
információkat kell feltüntetni:
a) az EK tanúsítvány jele;
b) a gyártó márkajele vagy neve;
c) a gyártói megnevezés (típus), ha van ilyen;
d) a gyári szám és a gyártás éve;
e) pontossági osztály;
f) legkisebb mérhető mennyiség (a számlálószerkezet skálájának közelében legyen);
g) a legnagyobb és a legkisebb térfogatáram;
h) a legnagyobb és a legkisebb üzemi nyomás;
i) a folyadék legnagyobb és a legkisebb hőmérséklete, ha eltér a – 10 °C alatti vagy + 50 °C
feletti hőmérséklettől;
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j)

a mérendő folyadék vagy folyadékok jellege és a kinematikai vagy dinamikai viszkozitás
határai, amennyiben a mérendő folyadék jellege önmagában nem jellemzi elegendően a
viszkozitást;
k) a mért térfogat / tömeg kijelzésének egysége vagy annak jele (kötelezően a
számlálószerkezet skálájának közelében);
l) a folyadék áramlási irányát a mérőházon nyíllal kell feltüntetni, amennyiben az nem
egyértelmű.
Az emberi fogyasztásra alkalmas folyadékok szétszerelhető mérőinél a gyári számokat, vagy
azok utolsó három számjegyét azokon az alkatrészeken is fel kell tüntetni, amelyeknek
felcserélése hatással lehet a mérési eredményre.
A számlálószerkezetnek lehet önálló megnevezése (típusa) és gyári száma is.
6.1.3

A gázleválasztón lévő kötelező feliratok
a) az EK tanúsítvány jele;
b) a gyártó márkajele vagy neve;
c) a gyártói megnevezés (típus), ha van ilyen;
d) a gyári szám és a gyártás éve;
e) legnagyobb térfogatáram a specifikált folyadék(ok)ra
f) legnagyobb és legkisebb nyomás;
g) legkisebb mérhető mennyiség.

6.1.4

A számlálón (számítóművön) lévő kötelező feliratok
a) az EK tanúsítvány jele;
b) a gyártó márkajele vagy neve;
c) a gyártói megnevezés (típus), ha van ilyen;
d) a gyári szám és a gyártás éve;
e) a mért térfogat / tömeg kijelzésének egysége vagy annak jele
f) üzemi, illetve nornálállapotú térfogat kijelzésének megkülönböztetése;

6.2

Fakultatív jellegű feliratok
Az EK tanúsítvány más feliratok – pl. 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.
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7.

METROLÓGIAI KÖVETELMÉNYEK
Az egyes mérőrendszerek az alábbi táblázat szerinti pontossági osztályokba vannak sorolva.
7. táblázat

Pontossági osztály
A mérőrendszer típusa
0,3
Csővezetékekre szerelt mérőrendszerek
0,5
Ebben a táblázatban máshol nem említett összes mérőrendszer, különösen a
következők:
•
üzemanyagmérő kútoszlopok (kivéve a cseppfolyós gázokat)
•
közúti tartálykocsikra szerelt mérőrendszerek alacsony kis viszkozitású
folyadékokhoz (< 20 mPas)
•
mérőrendszerek hajók, vasúti és közúti tartálykocsik feltöltésére és
leürítésére1
•
mérőrendszerek tejhez
•
mérőrendszerek légi járművek üzemanyagtöltéséhez
1,0
Mérőrendszerek cseppfolyósított, nyomás alatt lévő gázokhoz, legfeljebb – 10
°C hőmérsékleten

1,5

Rendszerint a 0,3 vagy 0,5 osztályba tartozó mérőrendszerek, azonban ezeket
olyan folyadékokhoz használják, amelyek
•
hőmérséklete –10 °C alatt vagy 50 °C felett van
•
dinamikus viszkozitása meghaladja az 1000 mPa.s-ot
•
maximális térfogatárama legfeljebb 20 L/h
Mérőrendszerek cseppfolyósított szén-dioxidhoz

Mérőrendszerek cseppfolyósított, nyomás alatt lévő gázokhoz – 10 °C alatti
hőmérsékleten (kriogén folyadékok kivételével)
2,5
Mérőrendszerek kriogén folyadékokhoz (–153 °C alatti hőmérséklet)
1
Előírható a 0,3 vagy 0,5 pontossági osztályú mérőrendszerek használata, ha azokat a
hajók, vasúti és közúti tartálykocsik leürítésekor vagy feltöltésekor az ásványi olajokra
alkalmazandó jövedéki adó kivetésére használják.
Megjegyzés: A gyártó a mérőrendszerek egyes típusai esetében nagyobb pontosságot is
meghatározhat.
7.1

Pontossági osztályok és a legnagyobb megengedett hiba (MPE)
A 2 liternek megfelelő vagy nagyobb mennyiség esetén a kijelzett érték legnagyobb
megengedett hibája (MPE):

8. táblázat

Mérőrendszerek (A)
Mérők (B)
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A 2 liternél kisebb mennyiségek esetén a kijelzett érték legnagyobb megengedett hibája
(MPE):
9. táblázat
Mért térfogat (V)
V < 0,1 L
0,1 L ≤ V < 0,2 L
0,2 L ≤ V < 0,4 L
0,4 L ≤ V < 1 L
1L≤V<2L

Legnagyobb megengedett hiba (MPE)
4 x a 8. táblázat értéke, a 0,1 L-re vonatkoztatva
4 x a 8. táblázat értéke
2 x a 8. táblázat értéke, a 0,4 L-re vonatkoztatva
2 x a 8. táblázat értéke
a 8. táblázat értéke, a 2 L-re vonatkoztatva

Ugyanakkor a mért mennyiségtől függetlenül a legnagyobb megengedett hiba (MPE) abszolút
értékét a következő két érték közül a nagyobbik adja meg:
•
a legnagyobb megengedett hiba (MPE) abszolút értéke a 8. vagy 9. táblázat szerint
•
Emin - a legnagyobb megengedett hiba (MPE) abszolút értéke a legkisebb mért
mennyiségre vonatkozóan.
7.1.1

Emin-re vonatkozó feltételek
A legalább 2 literes legkisebb mért mennyiségekre a következő feltételeket kell alkalmazni:
1. feltétel
Az Emin teljesíti a következő feltételt: Emin ≥ 2 R, ahol R a legkisebb osztásérték a kijelzőn.
2. feltétel
Az Emin értékét a következő képlet adja meg: Emin = (2MMQ) x (A/100), ahol
MMQ a legkisebb mért mennyiség,
„A” a 8. táblázat A sorában meghatározott számérték.
A 2 liternél kisebb legkisebb mért mennyiségek esetében a fent említett 1. feltétel
alkalmazandó, az Emin pedig a kétszerese a 9. táblázatban megadott értéknek, amely a 8.
táblázat „A” sorára vonatkozik.

7.1.2

A legnagyobb megengedett hibák értelmezési (alkalmazási) köre
E pont előírásait mérési feltételek között a mért mennyiség kijelzésére kell alkalmazni.

7.1.2.1 A 8. táblázat „A” sora értékeinek alkalmazása
A 8. táblázat „A” sorában lévő legnagyobb megengedett hibák a teljes mérőrendszerre
vonatkoznak, az összes folyadékra, a folyadékok teljes térfogatáram-, hőmérséklet- és
nyomástartományaira, melyre a rendszer engedélyezett, bármilyen beállítás nélkül a
különböző vizsgálatok között:
•
típusvizsgálatkor,
•
egylépcsős első hitelesítéskor vagy a második lépcsőre a kétlépcsős első hitelesítéskor,
•
időszakos hitelesítésekre.
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7.1.2.2 A 8. táblázat „B” sora értékeinek alkalmazása
A 8. táblázat „B” sorában lévő legnagyobb megengedett hibák vonatkoznak:
•
a mérő típusvizsgálata során minden olyan közegre, térfogatáramra, nyomásra és
hőmérsékletre, amelyekre a rendszert típusvizsgáltatni szándékoztak,
•
az átfolyásmérő első hitelesítésekor, ha a mérőeszközt olyan mérőrendszerben kívánják
alkalmazni, amelynek átfolyásmérőjét kétlépéses hitelesítésnek kell alávetni.
Megjegyzések:
1) Minden folyadékhoz megengedett a beszabályozási lehetőség alkalmazása, ha a
vonatkozó típusvizsgálati jegyzőkönyv tartalmaz utalást arra, hogy az átfolyásmérő
alkalmas a megjelölt folyadékok mérésére külön óvintézkedés nélkül. Például a mérő
normál körülmények között csupán egy folyadék mérésére engedélyezhető, vagy előírható
egy automatikus készülék használata, amely adaptálja bármely közeghez.)
2) Ha a mérő el van látva beszabályozó, vagy korrekciós egységgel, elegendő annak
ellenőrzése, hogy a hibabörbé(k) a 8. táblázat „B” sorában megadott értékek kétszeresén
belül van(nak)-e

Kettő vagy több folyadék mérésére tervezett mérőrendszer egylépcsős első hitelesítése vagy a
kétlépcsős első hitelesítés második lépcsője elvégezhető csak egy folyadékkal vagy a
tervezett folyadékoktól különböző folyadékkal, ha ez az EK típusvizsgálati tanúsítványban
megállapított. Ebben az esetben, és ha szükséges, az EK típusvizsgálati tanúsítvány kisebb
tartományt vagy a legnagyobb megengedhető hibák eltolását írja le, úgy hogy a 7.1.5.1-et a
mérőrendszer az összes tervezett folyadékra teljesíti.
Kettő vagy több folyadék mérésére tervezett mérőrendszer mérőjének az első hitelesítése
elvégezhető csak egy folyadékkal vagy a tervezett folyadékoktól különböző folyadékkal, ha
ez az EK típusvizsgálati tanúsítványban megállapított. Ebben az esetben, és ha szükséges, az
EK típusvizsgálati tanúsítvány kisebb tartományt vagy a legnagyobb megengedhető hibák
eltolását írja le, úgy hogy a 7.1.5.2-t a mérő az összes tervezett folyadékra teljesíti.
A fenti megfontolások kiterjeszthetőek arra az esetre, ahol a mérőrendszer vagy a mérő csak
egy folyadék mérésére tervezett, de a más folyadékkal van hitelesítve.
7.1.3

Átszámított érték kijelzése
Az átszámított érték kijelzésekor a legnagyobb megengedett hiba (MPE) a 8. táblázat „A”
sorában megadott értéknek felel meg.

7.1.4

Átalakító egység
Az átszámított érték kijelzésekor az átalakító egységre visszavezethető megengedett
legnagyobb érték egyenlő: ± (A – B), ahol A és B a 8. táblázatban megadott értékek.
Az átalakító egységek külön tesztelhető részei:
a) Számítómű
A számlálásra alkalmazandó: a folyadékmennyiség kijelzésére vonatkozó pozitív vagy
negatív legnagyobb megengedett hiba egyenlő a 8. táblázat „A” sorában meghatározott
legnagyobb megengedett hiba egytizedével.
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b) Kapcsolódó mérőműszerek
A kapcsolódó mérőműszerek pontosságának legalább a 10. táblázat értékeit el kell érnie.
10. táblázat
A mérőrendszer pontossági osztályai

A mérések
legnagyobb
megengedhető hibája
Hőmérséklet
Nyomás

0,3

0,5

1,0

1,5

2,5

± 0,3 °C

± 0,5 °C
± 1,0 °C
Kevesebb mint 1 MPa : ± 50 kPa
1 ÷ 4 MPa: ± 5%
4 MPa felett: ± 200 kPa
± 1 kg/m3
± 2 kg/m3
± 5 kg/m3

Sűrűség

Ezek az értékek az átalakító egységen kijelzett folyadékjellemző mennyiségekre vonatkoznak.
c) A számolási funkció pontossága
A folyadék egyes jellemző mennyiségeinek kiszámítására vonatkozó pozitív vagy negatív
legnagyobb megengedhető hiba egyenlő a b) pontban meghatározott érték kétötödével.
A 7.1.7 pont a) követelménye nemcsak az átszámításra, hanem az összes számításra is
alkalmazandó.
7.1.5

Nullázó berendezés esetén a visszaállás hibahatára
A folytonos kijelzésű számlálók esetében minden nullázás után a nullától való eltérés nem
lehet nagyobb, mint a mérőre számított Emin érték fele.
A szakaszos kijelzésű számlálónak a nullázás után pontosan a nullán kell állnia.

7.1.6

Árjelző berendezés esetén az árjelzés hibahatára
Az árkijelzővel felszerelt mérőrendszerek esetében a kijelzett ár valamint az egységárból és a
kijelzett mennyiségből kiszámított ár közötti különbség nem haladhatja meg az Emin értéknek
megfelelő árat. E különbségnek azonban nem kell kisebbnek lennie a legkisebb pénzértéknél.

7.2

Mérési tartomány
A mérőrendszer mérési tartományának belül kell lennie minden elem, elsősorban a mérőelem
mérési tartományán.

A mérő és a mérőrendszer áramlási tartományának teljesítenie kell a következőket:
11. táblázat
Mérőrendszer típus
Üzemanyagmérők
Mérőrendszer
Csővezetékekbe szerelt és
tartályhajók feltöltésére
szolgáló mérőrendszerek
Összes többi mérőrendszer
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7.3

Legkisebb mérhető mennyiség
A mérőrendszerrel mérhető legkisebb mennyiség ne legyen kevesebb, mint a rendszert alkotó
elemek bármelyikére megengedett legkisebb mérhető mennyiségek közül a legnagyobb.

A legkisebb mérhető mennyiség legyen 1x10n, 2x10n vagy 5x10n alaknak megfelelő
értékben kifejezhető (n pozitív vagy negatív egész szám vagy nulla).
7.4

A mérendő folyadék tulajdonságai
A mérőrendszer kizárólag olyan folyadékok mérésére használható, amelyeknek jellemzői az
EK típusvizsgálati tanúsítványban specifikált tartományon belül vannak.

7.5

Mértékegységek
A mért mennyiséget milliliterben, köbcentiméterben, literben, köbméterben, grammban,
kilogrammban vagy tonnában kell megjeleníteni, de LPG mérés esetén a kijelzés tömegben
történjen.

7.6

Az etalonokra vonatkozó követelmény
A típusvizsgálathoz szükséges használati etalonoknak érvényes hitelesítési bizonyítvánnyal
kell rendelkezniük, és a mérési bizonytalanságuk kisebb legyen, mint a vizsgált mérőeszközre
alkalmazott hitelesítési hibahatár egyharmada.

8.

HITELESÍTÉS

8.1

Általános rendelkezések

8.1.1

Első hitelesítés.
Az első hitelesítést egy vagy két szakaszban (lépcsőben) lehet végrehajtani.
Egy lépcsőben lehet elvégezni abban az esetben, ha az egész rendszert teljességében egy
gyártó állította elő, szétszerelés nélkül lehet szállítani, és olyan feltételek mellett lehet
ellenőrizni, amely feltételek között a rendszer üzemel.
Minden egyéb esetben két lépcsőben kell elvégezni.
Az első lépcső csak a mérőre vonatkozik, vagy a hozzá tartozó kiegészítő berendezéssel
együtt szerelt mérőre, függetlenül attól, hogy azok egy részegységbe tartoznak, vagy sem.
Az első lépcső vizsgálatát hitelesítő berendezésen végzik (pl. a gyártó üzemében), vagy a
beüzemelt mérőrendszerben. Ebben a lépésben a mérésügyi vizsgálatok más folyadékkal is
elvégezhetők, mint amelyekre a rendszert szánják.
A második lépcső a mérőrendszert a szokásos működési feltételek mellett vizsgálja. Ezt a
telepítés helyén kell elvégezni, a szokásos működési feltételek mellett, és azzal a folyadékkal,
amelyre szánták a mérőrendszert.
A második lépcsőt azonban el lehet végezni egy, az OMH által kiválasztott helyen, ha a
mérőrendszer szétszerelés nélkül szállítható és a vizsgálatok olyan feltételek mellett
végezhetők el, mint amelyekkel a mérőrendszert üzemeltetik.

8.1.2

Időszakos hitelesítés
A mérőrendszer időszakos hitelesítését az egylépcsős hitelesítés szerint kell elvégezni.
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8.1.3

Javítás utáni hitelesítés
A mérőrendszer javítás utáni hitelesítését az egylépcsős hitelesítés szerint kell elvégezni
akkor, ha a mérőelemet (egészet vagy részét (pl. impulzusadó)) vagy a számlálóművet
(számítóművet) javították, illetve cserélték.
Ha a kapcsolódó mérőműszert (hőmérsékletérzékelő, nyomástávadó, sűrűségmérő) javítottak
vagy cseréltek, akkor azt hitelesíttetni, illetve kalibráltatni kell, és a mérőrendszeren egyszerű
működésellenőrzést kell végrehajtani, mely adott mennyiségű anyag leadását jelenti.

8.2

Vizsgálatok

8.2.1

Egylépcsős hitelesítés
Ha a hitelesítést egy lépcsőben hajtják végre, akkor a 8.2.2 pontban a második lépcsőnél
meghatározott minden vizsgálatot el kell végezni.

8.2.2

Kétlépcsős hitelesítés
Ha a hitelesítést két lépcsőben hajtják végre:
Az első lépcső a következőkből áll:
•
a mérő a jóváhagyott típusnak való megfelelőségének vizsgálata, ideértve a kiegészítő
berendezést is (a vonatkozó típusnak való megfelelőség),
•
a mérőeszköz metrológiai vizsgálata, ideértve a kiegészítő berendezést is.
A második lépcső a következőkből áll:
•
a mérőrendszer a jóváhagyott típusnak való megfelelőségének vizsgálata, ideértve a
mérőeszközt és annak kiegészítő berendezését is,
•
a mérőeszköznek és a kiegészítő berendezésnek a mérőrendszeren belüli metrológiai
vizsgálata,
•
a gázkiküszöbölő működési vizsgálata, ha van ilyen; a vizsgálat leírását a típusjóváhagyási engedély tartalmazza;
•
a szükséges nyomásfenntartó szerkezetek beállításának ellenőrzése,
•
a tömlők belső térfogateltéréseinek ellenőrzése teli tömlős rendszerben,
•
az üledéki mennyiségek meghatározása üres tömlős rendszerben.

8.3

Hitelesítő etalonok
A hitelesítéshez olyan etalonok használhatók, amelyek mérési bizonytalansága (pontossága)
lehetőleg nem haladja meg a hitelesítendő mérőeszköz, illetve mérőrendszer hitelesítési
hibahatárának egyharmadát.

Az etalonok lehetnek normáledények, tartályok, mestermérők vagy hitelesítő berendezések
(padok). Hitelesítő berendezést kétlépcsős hitelesítés első szakaszánál alkalmaznak.
Kétlépcsős hitelesítés első szakaszánál a mérőket hitelesítési bizonyítvánnyal rendelkező
használati etalon-berendezésen kell hitelesíteni. A hitelesítő berendezés a mérő(k)
felfogására, előírt minőségű táplálására, az átfolyt közeg mennyiségének előírt pontosságú
meghatározására, a kimenő jelek és a mérési idők számlálására készült, hitelesítésre
jóváhagyott berendezés.
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Általában egyszerre csak egy mérőt szabad hitelesíteni. Több mérő sorbakapcsolva csak
akkor hitelesíthető, ha azok a hitelesítési hibahatár egyötödénél kisebb mértékben
befolyásolják egymást, és erre kitér a hitelesítő berendezés engedélyező okirata.
A hitelesítő berendezés alapvető működési elve lehet:
•
térfogatmérés vagy
•
tömegmérés.
Bármely működési elv esetén a hitelesítendő mérőt és az etalon(edény)t áramlástechnikailag –
a vizsgálat feltételeinek betartásával – „sorba” kell kapcsolni.
A térfogatmérés etalonedénnyel, etalonedény-rendszerrel, mestermérővel vagy proverrel
történhet.
A számítóművek típusvizsgálatához az alábbi etalonok szükségesek:
•
1 ÷ 8 csatornás áramgenerátor, beépített 0,02 %-os mérőellenállással,
•
feszültség-generátor,
•
impulzusszámláló, vagy stopperóra,
•
ellenállásdekád, pontossága ± 0,01 Ω.
8.4

Hitelesítő segédeszközök
A hitelesítéshez az alábbi segédeszközöket kell alkalmazni:
•
kézi stopper (a különböző térfogatáramok meghatározásához, ha szükséges),
•
kalibrált hőmérő, a környezeti hőmérséklet meghatározásához, melynek
méréstartománya (- 20 ÷ +50) °C, osztásértéke nem nagyobb, mint 1 °C,
•
kalibrált hőmérő, a folyadék hőmérsékletének meghatározásához, melynek osztásértéke
nem nagyobb, mint 0,2 °C, abban az esetben, ha a rendszer tartalmaz hőmérőt,
•
szükség esetén (pl. mestermérős vizsgálatnál, ha a mestermérő és a mérő között a
nyomáskülönbség 5 bar-nál nagyobb) kalibrált nyomásmérő, a folyadék nyomásának
meghatározásához, hibahatára kisebb, mint 0,5 bar,
•
kézi számológép (kalkulátor),
•
védő kesztyű,
•
munkaköpeny,
•
fém tölcsér.

A számítóművek hitelesítéséhez további segédeszközök szükségesek:
•
bemenethez illeszkedő feszültséget adó jelgenerátor, ± 2*10-5 órajel pontossággal,
•
digitális feszültségmérő műszer, felbontóképessége 5 1/2 digit, 0,01 % pontossággal,
•
ellenállásdekád, pontossága ± 0,01 Ω,
•
rendszerszimulációs berendezés,
•
számológép, számítógép.
Hitelesítő berendezés esetén a berendezés tartalmazhatja a szükséges segédeszközöket.
8.5

Vizsgálati folyadékok
Egy mérőt vagy mérőrendszert az adattábláján jelölt folyadékkal kell vizsgálni, vagy olyan
folyadékkal, amelyik viszkozitása és más áramlási jellemzői a meghatározott folyadék
jellemzőinek a tartományain belül van. Figyelembe kell venni a 7.1.5.4 pontban leírtakat.
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Tejhez használt mérőrendszert vagy tejjel, vagy ivóvízzel kell vizsgálni. A beépítés (eredeti)
helyén lévő méréskor azonban csak tejet lehet használni vizsgáló folyadékként.
Ha helyettesítő folyadékot használnak, akkor a módosított hibasávokra a ± 0,3 %-os hibahatár
esetén a PTB ajánlása alapján a 12. táblázat értékeit kell használni:
12. táblázat
Mérőközeg
viszkozitás
tartománya
mPa*s
(0,3 ... 17)

(3,5 ...120)

(8 ... 350)

(100 ... 1000)

8.6

hőmérséklettartománya
°C
(-10 ... +50)
(-10 ...+50)
(+20 ... +80)
(+50 ... +110)
(+80 ... +140)
(+110 ... +170)
(-10 ... +50)
(+20 ... +80)
(+50 ... +110)
(+80 ...+140)
(+110...+170)
(-10 ... +50)
(+20 ... +80)
(+50 ... +110)
(+80 ... + 140)
(+110 ... +170)

Hibahatárok vizsgálat esetén az adott mérőközegnek
megfelelően (alsó és felső) %
kb. 6 mPa*s
Víz és
petróleum
viszkozitású gázolaj,
tesztbenzin
vagy EL-jelű fűtőolaj
-0,3 ill. +0,3
-0,2 illetve +0,4
- 0,4 ill. + 0,2
-0,4 ill. +0,2
-0,3 illetve +0,3
-0,3 ill. +0,3
-0,2 illetve +0,4
-0,2 ill. +0,4
-0,1 illetve +0,5
-0,1 ill. +0,5
0,0 illetve +0,6
0,0 ill. +0,6
+0,1 illetve +0,7
-0,5 ill. +0,1
-0,4 illetve +0,2
-0,4 ill. +0,2
-0,3 illetve +0,3
-0,3 ill. +0,3
-0,2 illetve +0,4
-0,2 ill. +0,4
-0,1 illetve +0,5
-0,1 ill. +0,5
0,0 illetve +0,6
-0,6 ill. 0,0
-0,5 illetve +0,1
- 0,5 ill. + 0,1
-0,4 illetve +0,2
- 0,4 ill. + 0,2
-0,3 illetve +0,3
- 0,3 ill. + 0,3
-0,2 illetve +0,4
- 0,4 ill. + 0,2
-0,1 illetve +0,5

Hőmérséklet és nyomásmérés
Hőmérsékletmérő eszközt kell használni a folyadék, és a használandó normáledény
hőmérsékleti korrekciójának a meghatározására. Ezeket az eszközöket a mérőrendszer és a
vizsgálóeszközök e célra kialakított helyeire kell felszerelni. Legalább ± 0,2 °C pontosságú
hőmérsékletmérő eszközöket kell használni. A hőmérsékletmérő eszközöknek rendelkezniük
kell 2 évnél nem régebbi kalibrálási bizonyítvánnyal.

Ha a mérőrendszer névleges nyomása nagyobb, mint 5 bar, nyomásmérőt kell felszerelni a
mérőrendszer vagy a mérőeszköz erre a célra kialakított helyére. A nyomásmérők hibahatára
kisebb legyen, mint ± 0,05 Mpa (0,5 bar) és rendelkezniük kell 2 évnél nem régebbi
kalibrálási bizonyítvánnyal.
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8.7

Térfogatáramok
Minimálisan az alábbi térfogatáramokon kell a méréseket elvégezni, ha a hitelesítési
engedély, illetve EK tanúsítvány másképp nem rendelkezik.

Mérők vizsgálatára, vagy kétlépcsős vizsgálat első lépcsőjében, ahol az első lépcső magára a
mérőre vonatkozik vagy bármilyen kiegészítő- vagy segédberendezésre, amelyik a mérőhöz
kapcsolódik, akkor a vizsgálatokat a következő térfogatáramoknál kell végrehajtani:
•
Qmin és 1,1 Qmin között,
•
0,9 Qmax és Qmax között,
•
egy térfogatáram Qmin és Qmax között, lehetőség szerint a mérő üzemi térfogatárama
(amelyiknél rendszeresen, üzemszerűen működik).
Qmin és Qmax a mérőre meghatározott minimális, illetve maximális térfogatáram.
A kétlépcsős hitelesítés második lépcsőjében vagy az egylépcsős hitelesítéskor a
vizsgálatokat a következő térfogatáramoknál kell végrehajtani:
•
maximálisan elérhető térfogatáram, de a mérőrendszerre vonatkozó Qmax-ot nem
túllépve,
•
a mérőrendszer üzemi térfogatárama (amelyiknél rendszeresen, üzemszerűen működik).
Qmax a mérőrendszerre meghatározott maximális térfogatáram.
8.8

Vizsgálati adagok
A mérések során az alábbi adagokat kell alkalmazni, ha a hitelesítési engedély vagy EK
tanúsítvány másképp nem rendelkezik. Az adag megválasztásánál azt is figyelembe kell, hogy
minden térfogatáramon legalább 1 percig tartson a mérés.

A 8.7.1 pontban leírt hitelesítésnél a legkisebb megmérendő térfogat mindenegyes
térfogatáramnál a következő legyen:
•
Qmin-nél a mérőre előírt legkisebb mérhető (kiadható) mennyiség
•
más térfogatáramoknál legalább a háromszorosa a legkisebb kiadható mennyiségnek.
A 8.7.2 pontban leírt hitelesítésnél a legkisebb megmérendő térfogat mindenegyes
térfogatáramnál legalább a háromszorosa legyen a mérőrendszerre vonatkozó legkisebb
mérhető mennyiségnek.
8.9

A hitelesítés körülményei
A hitelesítést üzemi, vagy referencia körülmények között kell elvégezni.

A mérési bizonytalanság csökkentése érdekében előnyben kell részesíteni a teljes
mérőrendszer üzemi körülmények közötti hitelesítését a jelen hitelesítési előírás szerint.
Ebben az esetben is a hitelesítés alatt törekedni kell a közeg hőmérsékletének állandóságára,
ezért a hitelesítő berendezést szükség szerint hőszigetelni, illetve közvetlen napsugárzástól
védeni kell.
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8.10

A hitelesítés munkavédelmi feltételei
Általában a víztől eltérő folyadékok mérői, mérőrendszerei hitelesítése során a hitelesítők
fokozottan balesetveszélyes (járműforgalom, tűz és robbanásveszély) munkatevékenységet
végeznek, ezért rendszeres munkavédelmi, tűzvédelmi képzésben kell részesülniük.

Az üzemanyagmérő hitelesítési tevékenység során – a szakmai feltételeken túl – az OMH
Munkavédelmi szabályzatának (104/2001. számú Elnöki utasítás) vonatkozó pontjai szerint
kell az adott technológiai folyamathoz és az adott körülményekhez igazodóan a tevékenységet
végezni annak érdekében, hogy a minimális, illetve kezelhető szintű kockázatok mellett
végzett tevékenységből balesetek ne származhassanak, illetve a megbetegedések elkerülhetők
legyenek.
A hitelesítési tevékenységet a foglalkozás-egészségügyi orvosi ellenőrzéseken előzetesen,
illetve rendszeres időközönként időszakosan, megfelelő eredménnyel rendelkező
köztisztviselő végezheti (33/1998. (VI. 24.) NM rend).
A helyszíni hitelesítői tevékenység elvállalásával egy időben, a megrendelő féllel egyeztetve
biztosíttatni, illetve dokumentáltan rögzíttetni kell az egészséget nem veszélyeztető,
biztonságos munkavégzés feltételeit, valamint körülményeit.
A hitelesítést kérőnek (megbízónak) kell biztosítania a telephelyén (a hitelesítés helyszínén) a
biztonságos munkavégzés tárgyi és szervezési feltételeit.
A ki nem zárható kockázatok esetén a helyszínen szükséges kiegészítő védőeszközöket
(MvSz. 8. Melléklet, 3.10.) a hitelesítést kérőnek (megbízónak) kell biztosítania (65/1999.
EüM rend. 4. §).
A telephelyén a hitelesítést kérőnek (megbízónak) kell biztosítania a helyismerettel
rendelkező szakmai, biztonságtechnikai, szükség esetén a mentést és elsősegélyt biztosító
felügyeletet (1993. évi XCIII. törv. 44. §, 46. §).
Tűz és robbanásveszély, valamint egészséget veszélyeztető hatású anyagok jelenléte esetén
alapvető feltétel: a hitelesítés nem végezhető, amíg a vizsgált mérőeszközön, vagy a
biztonsági határon belüli környezetében lévő, biztonsággal elválasztott egyéb mérőkön
tisztítási, karbantartási, szerelési munkákat végeznek.
Ha a munkabiztonsági feltételeket nem biztosítják (a helyszínen) kielégítő módon, akkor a
munkavégzést – a hiányosságok pótlásáig – nem szabad megkezdeni, illetve fel kell
függeszteni.
Az OMH területén kívül az OMH hitelesítői a munkavégzésük idején az OMH
Munkavédelmi szabályzatának jelen és vonatkozó előírásain túlmenően kötelesek annak a
gazdasági szervezetnek, intézménynek, vállalatnak a munkavédelmi előírásait is betartani,
ahol a tevékenységet végezik. Kérésre a helyi balesetelhárítási-munkavédelmi oktatásban is
kötelesek részt venni.
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A hitelesítői tevékenység megkezdése előtt személyesen, vagy a rendelkezésre álló
módszerekkel ellenőrizni kell
•
az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos munkavégzés feltételeinek a tevékenység
elvállalásával egy időben, a megrendelő féllel egyeztetett, dokumentáltan rögzített, és a
tevékenységhez általa biztosított feltételeit, körülményeit;
•
a munkahelyek, a gépek, a berendezések egészséget nem veszélyeztető és biztonságos
állapotát;
•
a biztonsági berendezések működőképességét;
•
az előírt védőeszközök használhatóságát, védőképességét, használatát;
•
az elsősegélynyújtó (szükség esetén mentő) eszközök rendelkezésre állását.
8.11

Az alkalmazott korrekciók

8.11.1

A folyadéktérfogat nyomáskorrekciója, KPF
Ezt a korrekciót akkor kell használni, ha nagyobb nyomású folyadék áramlik át a mérendő
műszeren, mint az etalonban a folyadék nyomása (a folyadék a hitelesítendő mérő és az etalon
között tágul).
A térfogatváltozás mértékét csak akkor kell számítani, ha a nyomásváltozás 5 bar-nál
nagyobb.
KPF = 1 - κ ( p - pe )
ahol:
κ
p
pe

8.11.2

a folyadék kompresszibilitási tényezője
[1/bar]
a közeg nyomása a hitelesítendő műszer bemenőcsonkjában [bar]
a közeg nyomása az etalonban
[bar]

A folyadéktérfogat hőmérsékletkorrekciója, KTF
Ez a korrekció a mérendő mérő és az etalon között a folyadék hőmérsékletének változása
miatti térfogatváltozást (a folyadék a hitelesítendő mérő és az etalon között tágul, vagy
összehúzódik) veszi figyelembe. Ezt a korrekciót akkor kell használni, ha a mérőnél van
beépített hőmérő vagy csatlakozási lehetőség, és a hőmérsékletkülönbség 1 °C-nál nagyobb.
KTF = 1 − α (t e − t )

ahol:
a
a közeg hőtágulási együtthatója
[1/°C]
a közeg hőmérséklete az etalonban [°C]
te
t
a közeg hőmérséklete a hitelesítendő műszerben
[°C]
Néhány folyadékra az α értékeket, és üzemi hőmérséklet- és sűrűségtartományt a 13. táblázat
– mely a 2. táblázat a kompresszibilitási tényezővel kiegészítve – tartalmazza:
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13. táblázat
Sűrűség-tartomány
15°C-on

Kompresszibilitási tényező

ρ15
kg/m3
650 ÷ 770
680 ÷ 810
700 ÷ 830

Térfogati hőtágulási
együttható és
tartománya
α 10−3
1/°C
1,27 ± 0,09
1,18 ± 0,09
1,09 ± 0,09

κ 10−5
1/bar
13
11
10

Üzemi
hőmérséklettartomány
tmin ÷ tmax
°C
-5 ÷ +35
-5 ÷ +35
-5 ÷ +35

720 ÷ 850

1,00 ± 0,09

9

-5 ÷ +35

740 ÷ 860

0,93 ± 0,07

9

-10 ÷ +40

770 ÷ 890
810 ÷ 920
840 ÷ 930

0,86 ± 0,07
0,80 ± 0,07
0,73 ± 0,06

8
7
6

-10 ÷ +40
-10 ÷ +40
-10 ÷ +45

Termék

könnyűbenzin
szuperbenzin
normálbenzin,
benzol
tesztbenzin,
toluol, xilol
petróleum,
hajtóműolaj
orsóolaj
gázolaj,
fűtőolaj
8.11.3

Etalonedény térfogatának hőmérsékletkorrekciója, KTE
Ezt a korrekciót akkor kell használni, ha a etalonedény használati hőmérséklete a 12.
táblázatban megadottól nagyobb mértékben eltér a referencia hőmérséklettől. (A tartály
hőtágulásával korrigálni kell a leolvasott térfogatot).
KTE = 1 + γ (t e − t s )

ahol:
γ
te
ts

az edény anyagának köbös hőtágulási együtthatója, [1/°C]
a közeg hőmérséklete az etalonban használatkor,
[°C]
az etalonedény vonatkoztatási (referencia) hőmérséklete,

[°C]

Néhány anyag köbös hőtágulási együtthatója és a számítás nélkül megengedett legnagyobb
hőmérsékletkülönbsége található a 14. táblázatban.
14. táblázat
Az etalon anyaga
alumínium
sárgaréz
vörösréz
rozsdamentes acél
acél (minőség szerint)
üveg (minőség szerint)
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1/K
K
70 *·10-6
3,5
55 *·10-6
4,5
-6
50 * 10
5
48 * 10-6
5
-6
35 ... 50 * 10
7 ... 5
-6
15 ... 25 * 10
18 ... 10
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8.11.4

Az átáramlott folyadéktérfogat helyes értéke
Az átáramlott folyadéktérfogat helyes értéke a fenti korrekciókat figyelembe véve:
Vh = Ve xKPFxKTFxKTE

ahol:
Vh
Ve
KPF
KTF
KTE

az átáramlott folyadéktérfogat helyes értéke [m3]
az etalonban mért folyadéktérfogat [m3]
a folyadék nyomáskorrekciója,
[-]
a folyadék hőmérsékletkorrekciója, [-]
a köbözőedény hőmérsékletkorrekciója
[-]

8.12

A hitelesítési eljárás

8.12.1

Külalaki vizsgálat
Szemrevételezéssel ellenőrizni kell, hogy a hitelesítésre bemutatott átfolyásmérő, illetve
mérőrendszer külalak, feliratok és bélyegezhetőség szempontjából megfelel-e a hitelesítési
engedélyben, illetve EK tanúsítványban leírtaknak és/vagy e hitelesítési előírás 5. és 6.
pontjaiban foglalt követelményeknek.

8.12.2

Elővizsgálat
Ellenőrizni kell, hogy a mérőrendszerben folyás és csöpögés ne legyen.
A teljes mérésösszeállítást ki kell levegőztetni, ehhez a legnagyobb térfogatáramhoz közeli
áramlást kell beállítani.
A gázleválasztó (ha van) helyes működésének vizsgálatát ekkor lehet elvégezni. Ellenőrizni
kell, hogy a kilevegőztetés során az áramlást a rendszer leállítja-e addig, amíg a gázleválasztó
eltávolítja a levegőt (gázokat). A gázleválasztó működését a mérések során is lehet
ellenőrizni. Ha a figyelőüvegben nem láthatók buborékok, illetve, ha a gázjelző nem jelez
levegőt, akkor a gázleválasztó jól működik. A gázleválasztás működésére és vizsgálatára a
hitelesítési engedély, illetve EK tanúsítvány is kitérhet.
A hitelesítés során alkalmazott használati etalonokat a gépkönyvüknek illetve a
bizonyítványuknak megfelelő módon üzembe kell helyezni (bemelegedési idő, nedvesítés,
hőmérséklet kiegyenlítés, csepegési idő stb.).
A tömlők belső térfogatváltozásának vizsgálata abból áll, hogy a gumitömlőket ellenőrizzük,
hogy az engedélyezettel azonos hosszúak és átmérőjűek.
Ha a tömlő eltér az engedélyezettől, akkor a hitelesítést kérelmezőnek be kell mutatni
megfelelő szervezet által kiállított tanúsítványt, mely szerint a belsőtérfogat-növekedés nem
haladja meg az alábbi értéket:
•
Tömlődobbal ellátott mérőrendszernél: feltöltött tömlők esetén, a belső térfogatnak a
feltekercselt és nyomásmentes állapotból a fel nem tekercselt és nyomás alatti, de
folyadékáramlás nélküli állapot közötti változásból eredő megnövekedése nem lehet
több, mint az Emin érték.
•
Tömlődob nélküli mérőrendszernél: a belsőtérfogat-növekedés nem haladhatja meg az
Emin érték felét.
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Üres tömlős rendszereknél az üledéki mennyiségek meghatározása a mérés végén történhet. A
szállító tömlők leeresztése után meg kell mérni az esetlegesen csőben maradt folyadék
mennyiségét. Ez nem lehet több, mint a hitelesítési engedélyben, illetve EK tanúsítványban
megadott mennyiség.
8.12.3

Méréstechnikai vizsgálat
Ellenőrizni kell, hogy az átfolyásmérő, illetve mérőrendszer megfelel-e ezen előírásban,
illetve hitelesítési engedélyében vagy EK tanúsítványban közölt pontossági
követelményeknek a fentebb megadott térfogatáramokon és mérési adagokkal.
Egy-egy beállított térfogatáramon minimum 2 - 2 mérést kell végezni.
A mérő, illetve mérőrendszer azonosításához szükséges adatok, a hitelesítés körülményei, a
mért és számított értékek rögzítésére mérési jegyzőkönyvet kell használni.
A méréstechnikai vizsgálatot csak a mérési összeállítás meghibásodása esetén szabad
megszakítani.

8.12.4

A mérő felfogása a kétlépcsős hitelesítés első lépcsője esetén
A mérőt a hitelesítő berendezésre vízszintesen kell felfogni. A közeg áramlási iránya
egyezzen meg a mérőn jelölt iránnyal.
A mérő fölszereléséhez szükséges szerelési közt a mérő mögötti tömszelencével, harmonikatoldattal, flexibilis csővel vagy más, tengelyirányú mozgatást biztosító eszközzel kell
megvalósítani.
A tömített szereléshez szükséges erőt csavarkötésekkel, vagy külső összeszorító erőforrás
segítségével kell előállítani. Külső erőforrás esetén a mérőszakaszok és a kétoldalt húzódó
vonórudak alkossanak egy síkbeli erőrendszert.

8.12.5

A mérő mérőközeggel való táplálása
A mérőt a 8.5 pontokban leírt folyadékkal kell vizsgálni. Bármilyen, a mérő, illetve
mérőrendszer kezelésére vonatkozó előírást be kell tartani.

8.12.6

Hitelesítési módszerek

8.12.6.1 Térfogatméréses hitelesítés
A mérőkör összeállítása után – ha a mérés megkezdésének minden feltétele teljesült – le kell
olvasni a hitelesítendő mérő és a normáledény jelzését, be kell jegyezni a mérési
jegyzőkönyvbe, és meg kell indítani a folyadék áramlását. A mérés végén ismét le kell
olvasni mind a hitelesítendő mérő, mind a normáledény jelzését és be kell írni a mérési
jegyzőkönyvbe. Ugyancsak be kell írni a mérési jegyzőkönyv megfelelő rovataiba az előírt
adatokat (nyomás, hőmérséklet stb.) is.
Megjegyzés: A normáledény jelzése a mérés kezdetén általában nulla, a hitelesítendő mérőé
lehet nulla is a nullázható mérők esetén. A mérőknél a vizsgálat kezdetén és végén az ún.
összesítő számláló állását is fel lehet jegyezni.
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A hitelesítendő mérő relatív hibája:
h=

ahol:
Vm
Ve

V m − Ve
x100 [%]
Ve

a hitelesítendő mérőről leolvasott, átáramlott térfogat
az etalonról leolvasott, betöltött térfogat
[m3].

[m3]

Megjegyzés: ha korrekciót alkalmazunk, akkor a Ve helyett a 8.11.4 pontban meghatározott
Vh-t kell használni.
Ez a hitelesítési módszer nemcsak a mérőre, hanem a mérőrendszerre is vonatkozik.
Mérőrendszerek esetében ez a leggyakoribb hitelesítési módszer. Tartályautóra szerelt
mérőrendszer esetében a térfogatméréses eljárásra ezen előírás mellékletében láthatunk
tipikus példákat.

8.12.6.2 Tömegméréses hitelesítés
Az eljárás lényegében azonos, mint az előző pontban, de a mérőn átáramlott közeget egy
mérlegre helyezett mérlegtartályban kell felfogni és a közeg mérőszámát a felhajtóerővel
korrigált nettó tömegből, és a mért vagy számított sűrűségből meghatározni.

a) A hibaszámításhoz a 8.12.6.1 pont képletét kell használni. A Ve kiszámítása:
(mt − mb )(1 −
Ve =
ahol:
mb
mt
ρl
ρs
ρk

ρl
)
ρs

(ρ k − ρl )

[m3]

a mérlegen mért tömeg a mérés kezdetén [kg]
a mérlegen mért tömeg a mérés végén
kg]
a levegő sűrűsége (megállapodás szerint 1,2 kg/m3)
a mérleg hitelesítéséhez használt súly sűrűsége (megállapodás szerint 8000 kg/m3)
a mérőközeg sűrűsége
[kg/m3]

b) Ha a mérő, illetve mérőrendszer nem térfogatot, hanem tömeg mér, akkor az etalonnal
mért tömeg:
(mt − mb )(1 −
me =
ahol:
mb
mt
ρl
ρs
ρk

(ρ k − ρl )

ρl
)
ρs

ρ k [m3]

a mérlegen mért tömeg a mérés kezdetén [kg]
a mérlegen mért tömeg a mérés végén
[kg]
a levegő sűrűsége (megállapodás szerint 1,2 kg/m3)
a mérleg hitelesítéséhez használt súly sűrűsége (megállapodás szerint 8000 kg/m3)
a mérőközeg sűrűsége
[kg/m3]
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A hitelesítendő mérő relatív hibája:
h=

ahol:
mm
me

m m − me
x100 [%]
me

a hitelesítendő mérőről leolvasott, átáramlott tömeg [kg]
az etalonról leolvasott, betöltött tömeg
[kg].

Ez a hitelesítési módszer nemcsak a mérőre, hanem a mérőrendszerre is vonatkozik.
8.12.6.3 Mestermérős hitelesítés
Az etalon átfolyásmérőt (mestermérőt) a bizonyítványában előírt módon csatlakoztatni kell a
hitelesítendő mérő mérőkörébe. A folyadékáramlást biztosító egységet, a tápfeszültséget (ha
szükséges), a számítóegységet (ha van) a gépkönyvben, illetve a műszaki dokumentációban
foglaltak szerinti sorrendben üzembe kell helyezni.
A megfelelő szerelvények nyitásával meg kell indítani a mérőfolyadék áramlását a teljes
mérőkör légtelenítése céljából. A légtelenítéshez a térfogatáramot úgy kell megválasztani,
hogy az ne térjen el 10 %-nál nagyobb mértékben a hitelesítendő átfolyásmérő várható üzemi
térfogatáramától és ne haladja meg a legnagyobb terhelhetőségének értékét. A mérőfolyadék
keringetését addig kell folytatni, amíg a rendszer légmentessé nem válik. A légtelenítés
tartama alatt ellenőrizni kell a teljes mérőkör tömörségét. Szivárgás, csepegés a két mérő
között semmilyen mértékben nem megengedett.
A térfogatáram oly módon legyen szabályozva, hogy a kívánt háttérnyomás (nagyobb, mint
0,5 bar, illetve a mérőfolyadék kigázosodását megakadályozó nyomás) mindkét mérő után
biztosított legyen. Ez a feltétel teljesül, ha a második pozícióban lévő etalonmérőnél
biztosítjuk a kívánt háttérnyomást.
A mérőszakasz körültekintő légtelenítése után lehet megkezdeni az érdemi mérést. Le kell
olvasni a hitelesítendő mérő és a mestermérő jelzését, be kell jegyezni a mérési
jegyzőkönyvbe, és meg kell indítani a folyadék áramlását. A mérés végén ismét le kell
olvasni mind a mérendő mérő, mind a mestermérő jelzését és be kell írni a mérési
jegyzőkönyvbe. Ugyancsak be kell írni a mérési jegyzőkönyv megfelelő rovataiba az előírt
adatokat (nyomás, hőmérséklet stb.) is.
a) A hibaszámításnál a 8.12.6.1 pontban megadott képletet kell használni, Ve a
mestermérővel mért térfogat.
b) Ha a mestermérő tömeget mérő átfolyásmérő, az aktuális etalon térfogatot (Ve) a
következő módon kell kiszámítani:
m
Ve =
[m3]

ρ tm

ahol:
m
ρtm

a tömegárammérővel mért tömeg (vagy tömegkülönbség) [kg],
a mérendő mérőnél mért közeghőmérséklettel számított sűrűség [kg/m3].

A továbbiakban 8.12.6.1 pontban megadott képletet kell használni.
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Az etalon tömegárammérő minden esetben térfogatra legyen hitelesítve, mert ebben az
esetben ezt a számítást a tömegárammérő végzi el.
c) Ha a mestermérő tömeget mérő átfolyásmérő és a mérő, illetve mérőrendszer nem
térfogatot, hanem tömeg mér, akkor az etalonnal mért tömeg:
me = m [kg]
ahol:
m
a tömegárammérővel mért tömeg (vagy tömegkülönbség) [kg],
A továbbiakban az értékelés a 8.12.6.2 b) pontban ismertetett hibaképlettel folytatódik.
Ez a hitelesítési módszer nemcsak a mérőre, hanem a mérőrendszerre is vonatkozik. Általában
csak a mérők vizsgálatánál használják, kivéve az LPG mérőrendszereket, ahol a mérőrendszer
vizsgálatánál is alkalmazzák.
8.12.7

A kapcsolódó mérőműszerek vizsgálata
Ha a mérőrendszer hőmérséklet- és/vagy nyomás- és/vagy sűrűségmérőt tartalmaz, akkor
azoknak kalibrálási, illetve hitelesítési (kötelező hitelesítésű mérőeszköz esetén)
bizonyítvánnyal kell rendelkezniük, mely szerint a műszer a 7.1.7 b) pontban lévő táblázatban
lévő hibahatárokon (adott pontossági osztálynak megfelelő) belül mér.
A sűrűségmérőnek érvényes hitelesítési bizonyítvánnyal kell rendelkeznie.
A nyomás- és hőmérsékletérzékelőknek egy évnél nem régebbi, akkreditált kalibráló
laboratórium vagy az OMH által kiállított kalibrálási bizonyítvánnyal kell rendelkeznie.

8.12.8

Számítóművek méréstechnikai vizsgálata
Ellenőrizni kell, hogy a számítómű megfelel-e a vonatkozó típusvizsgálati jegyzőkönyv
metrológiai követelményeinek, azaz a számítómű hibája a 7.1.7 pontban leírt hibahatáron
belül van-e.

8.12.8.1 Különálló számítómű esetén
•
A mérőeszköz bekötése a műszerkönyv alapján.
A mérőeszköz beprogramozása az alkalmazni kívánt rendszerelemeknek és
•
mérőfolyadék(ok)nak megfelelő alapadatokkal.
•
Az A/D átalakító(k) pontosságának ellenőrzése.
A hőmérséklet bemenet(ek) és az áramlásmérő frekvencia bemenet(ek) ellenőrzése.
•
A számított és összegzett mennyiségek számítási hibájának meghatározása.
•
A mérőeszköz szabályozásának, vezérlésének és hibajelzésének funkcionális
•
ellenőrzése - rendszerszimulációs berendezéssel.
8.12.8.2 Átfolyásmérővel egybeépített számítómű esetén (kompakt számítómű, általában csak
hőmérsékletérzékelő bemenettel rendelkezik)
•
A mérőeszköz összekötése az átfolyásmérővel.
Az ellenállásdekád bekötése a hőmérsékletérzékelő bemenetére a műszerkönyv alapján.
•
Az áramgenerátor bekötése a műszerkönyv alapján.
•
A megrendelő által beprogramozott – alkalmazni kívánt – adatok ellenőrzése. A
•
beprogramozott adatok listáját a hitelesítő rendelkezésére kell bocsátani!
•
A hőmérséklet bemenet(ek) ellenőrzése 5 mérési ponton.
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•

Az üzemi és normálállapotú térfogatösszegzés, illetve tömegösszegzés helyességének
vizsgálata az átfolyásmérő hitelesítő berendezésen. Az átfolyásmérő pontosságának
ellenőrzése közben 1-1 mérés során a beprogramozott termékfajták közül egyet-egyet
be kell állítani, és meg kell határozni az üzemi térfogatösszegzés, valamint a
normálállapotú térfogatösszegzés hibáját. (A helyes normálállapotú térfogat értékét az
összegzett üzemi térfogatból kell meghatározni, nem pedig az etalonról leolvasott
térfogatértékből! Az üzemi térfogatösszegzés hibája = az átfolyásmérő hibája, a
normálállapotú térfogatösszegzés hibája = a számítómű hibája.) A vizsgálat közben
különböző hőmérsékleteknek megfelelő ellenállást kell beállítani a méréstartományt
egyenletesen átfogva legalább 5 mérési ponton, és meg kell határozni a
hőmérsékletmérés hibáját. Nyomtatóval együtt történő alkalmazás esetén minden mérési
adag után nyomtatást kell végezni.

8.12.8.3 Egyéb vizsgálatok
A hitelesítéskor elvégzendő egyéb vizsgálatokat a vonatkozó hitelesítési engedély, illetve EK
tanúsítvány tartalmazza. Az átfolyásmérővel egybeépített számítómű hitelesítése esetén az
átfolyásmérőre szerelt impulzusadót és a nyomtatót nem kell külön hitelesíteni!
A számítómű számítási egyenleteit a műszerkönyve vagy a hitelesítési engedély, illetve EK
tanúsítvány tartalmazza. A mérési eredményeket jegyzőkönyvben kell rögzíteni. A mért és
számított értékekből kell kiszámítani a mérési hibát, amelyet a mérési jegyzőkönyvbe kell
bevezetni.
8.13

Kiértékelés
A hitelesítés során mért és a mérési jegyzőkönyvben rögzített értékekből a 8.11 és 8.12
pontokban megadott képletek szerint, előjel helyesen ki kell számítani a hibákat, és azokat a
jegyzőkönyv megfelelő rovatába be kell írni.

A fizetendő összeg helyességének ellenőrzésekor a feltüntetett egységárat és a számlálón
leolvasott térfogatértéket össze kell szorozni. A kijelzőn megjelenő fizetendő összeg és a
számított összeg különbségét meg kell határozni.
Természetesen a fizetendő összeg helyességének ellenőrzését csak árjelzővel ellátott
számlálómű esetében kell elvégezni.
A mérőrendszerre, illetve elemeire vonatkozó hibák egyike sem haladhatja meg a 7.1 pontban
meghatározott hibahatár értékeket. Árjelző esetén a fizetendő összeg és a számított összeg
különbsége nem lehet nagyobb a 7.1.10 pontban meghatározott értéknél. A kijelzés (térfogat
vagy tömeg, illetve ár) visszaállási hibája nem lehet nagyobb a 7.1.9 pontban meghatározott
értéknél. Ha ezek teljesülnek, akkor a mérőt, illetve mérőrendszert, megfeleltnek kell
tekinteni.
Amennyiben a 8.13.3 pontban meghatározottak közül bármelyik feltétel nem teljesül, a mérőt,
illetve a mérőrendszert hibásnak kell minősíteni, és hitelesítését vissza kell utasítani
8.14

Bélyegzés
A hitelesítési eljárás során megfelelőnek bizonyult mérőrendszert hitelesítési bélyegzéssel
kell ellátni. A hitelesítési bélyegzések alkalmazásának módját és formáját a mérőrendszer,
illetve az egyes elemek hitelesítési engedélye, illetve EK tanúsítványa tartalmazza.
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A függőhuzalos bélyegzéshez szabványos ólomzárat és plombahuzalt kell használni. A
nyomóbélyegzők felvitelénél ügyelni kell arra, hogy a hitelesítő és az évszám bélyegző
lenyomata ép és olvasható legyen.
8.14.1

Bélyegzés első hitelesítéskor
Az első hitelesítés alkalmával a mérőrendszer, illetve az egyes elemek hitelesítési
engedélyében, illetve EK tanúsítványában leírt helyeken és módon kell elhelyezni a lezáró,
illetve tanúsító bélyegzéseket.
A mérőrendszer adattáblája mellé öntapadó hitelesítési matricát kell elhelyezni.

8.14.2

Bélyegzés időszakos hitelesítés
Amennyiben az összes bélyegzés (fémzár) sértetlen, akkor újat nem kell elhelyezni.
Amennyiben plombabontás történt, akkor csak a megbontott egységeken kell új bélyegzést
elhelyezni
A mérőrendszer adattáblája mellé öntapadó hitelesítési matricát kell elhelyezni.

8.14.3

Bélyegzés javítás utáni hitelestéskor
A megbontott egységeken kell új bélyegzést elhelyezni.
A mérőrendszer adattáblája mellé öntapadó hitelesítési matricát kell elhelyezni.

8.15

Érvényesség
A hitelesítés érvényének időtartama megegyezik az adott mérőeszközre – a 127/1991. (X. 9.)
Korm. rendelet 2. számú mellékletében – meghatározott, a hitelesítés elvégzésekor hatályos
érvényességi időtartammal.

8.16

Bizonylatolás
Mérési jegyzőkönyvet és hitelesítési bizonyítványt ki kiállítani.

9.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

9.1

Mérőrendszer szemlélet
A tartályautóra szerelt és egyéb mérőrendszereket rendszerként kell kezelni, ellentétben az
eddigi gyakorlattal, mely szerint csak a mérőt és a számítóművet vizsgáltuk, pl. a
gázleválasztóval nem foglalkoztunk. A tartályautóra szerelt mérőrendszereknél az egyes
üzemmódokban (gravitációs, szivattyús ürestömlős, szivattyús teltömlős) az adott rekeszből
(rekeszekből) részleges és teljes leadással kell a méréseket elvégezni. Erről pontosan az adott
mérőrendszer hitelesítési engedélye kell, hogy rendelkezzen.

Ezeknek a méréseknek megfelelő módon való elvégzésére alkalmas hitelesítő állomás
szükséges. Ez azt jelenti, hogy megfelelő szintkülönbség kell a tartályautó leadóvezetéke és a
fogadótartály között.
Azok a tartályautók, melyeknél csak a mérő és a számítómű, és nem mint az egész rendszer
rendelkezik engedéllyel, 2007. október 31-ig hitelesíthetők az eddigi gyakorlat szerint. E
határidő után minden tartályautón lévő mérőrendszert csak rendszerként lehet hitelesíteni, ami
azt jelenti, hogy az egész rendszernek engedéllyel kell bírnia.
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9.2

LPG mérőrendszerek
A 8/2006. (II. 27.) GKM rendelet 20. mellékletének 8. pontja alapján az LPG mérés esetén a
mennyiség kijelzése tömegben kell, hogy történjen. Tehát a rendelet szerint tanúsított
mérőeszközöknél a térfogat kijelzés nem megengedett.

Az OMH hitelesítési engedéllyel rendelkező mérőeszközök az engedélynek megfelelően
térfogatra hitelesíthetők.
Megjegyzés: Eddig az LPG mérések térfogatmérésként történtek, a töltőtelepeken és a
tartályautókba sokszor térfogat-kiszorításos mérők lettek beépítve. Ahhoz, hogy ezekek a
mérőeszközök tömegben jelezzenek ki, jelentős módosításokat kellene végrehajtani rajtuk. A
módosítások nemcsak mérésügyi, hanem műszaki biztonsági vonatkozásúak is és nagy
költséggel járnának.
9.3

Nyilvántartás
A Mértékhitelesítő Hivatalok és kirendeltségek a töltőtelepi mérőrendszerek és a tartályautóra
szerelt mérőrendszerek hitelesítéséről számítógépes nyilvántartást kötelesek vezetni.

A nyilvántartó adatbázisnak az alábbiakat kell minimálisan tartalmaznia töltőtelepi
mérőrendszerek esetében:
•
töltőtelep címe,
hitelesítés dátuma,
•
hitelesítő száma,
•
mérőrendszer gyártója, típusa, gyári száma
•
mérő gyártója, típusa, gyári száma,
•
számítómű gyártója, típusa, gyári száma,
•
relatív hibák (egyes térfogatáramokon mért),
•
új / javított / időszakos hitelesítés.
•
A nyilvántartó adatbázisnak az alábbiakat kell minimálisan tartalmaznia tartályautóra szerelt
mérőrendszerek esetében:
•
tartályautó (félpótkocsi, pótkocsi) rendszáma,
hitelesítés dátuma,
•
hitelesítő száma,
•
mérőrendszer gyártója, típusa, gyári száma
•
mérő gyártója, típusa, gyári száma,
•
számítómű gyártója, típusa, gyári száma,
•
relatív hibák (egyes térfogatáramokon mért),
•
új / javított / időszakos hitelesítés.
•
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