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1. AZ ELŐÍRÁS HATÁLYA
Ez az előírás az 1991. évi XLV. törvény és annak végrehajtásáról szóló (többször módosított)
127/1991. (X. 9.) Kormányrendelet mellékletében a külön jogszabály végrehajtásához
használt, közúti tartálykocsira szerelt tartályszintmérő rendszerekre (továbbiakban:
szintmérőrendszer) vonatkozik.
Az előírás a magyar nemzeti hitelesítési engedéllyel rendelkező szintmérőrendszerek első,
időszakos és javítás utáni hitelesítésére vonatkozik.
Jelen előírás az OIML R 80 nemzetközi ajánlás figyelembevételével készült.
1.1 Méréstartomány
Ez az előírás azokra a gépkocsira szerelt tartályból és elektronikus szintmérőből álló
hitelesítési kötelezettség alá tartozó víztől eltérő folyadékok lefejtésére (leadására) ill.
feltöltésére vonatkozik, melyeknek dinamikus viszkozitása kisebb, mint 20 mPa˙s (pl.
alacsony viszkozitású ásványi olajok és kőolajtermékek, nyomás alatt cseppfolyósított gázok,
folyékony növényi termékek, folyékony élelmiszerek, mint pl. tej, alkohol).
Az előírás csak a közúti tartálykocsis rendszerekre vonatkozik.
A folyadékok atmoszferikus nyomáson és túlnyomáson vagy légköri alatti nyomáson is
mérhetők.
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2. MÉRTÉKEGYSÉGEK, JELÖLÉSEK
Jelen előírásban használt mennyiségek jelét, valamint ezen mennyiségek használható egységeit és az egységek jelét az 1. táblázat tartalmazza.
1. táblázat
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3. ALAPFOGALMAK
3.1 Működési elv
A gépkocsira szerelt tartályból és az elektronikus szintmérőből álló térfogatmérő berendezés
meghatározza a tartály leürítése, ill. feltöltése előtti és utáni térfogatokat, majd a mért térfogatok különbségéből a szállított térfogatot.
A tartályban lévő folyadék kezdeti- és végtérfogatának meghatározása a tartályban lévő folyadék szintmagasságának megmérése alapján történik.
A szintmagasságokhoz tartozó térfogatok meghatározása a tartálykalibrálás alapján elkészített szinttáblázat szolgál.
A mérés eredménye és annak pontossága nem csak a szintmérőrendszer méréstechnikai
paramétereitől függ, hanem a tartály geometriájától és pillanatnyi dőlésszögétől is.
A tartályban lévő folyadék mozgásának (pl. felületi hullámok) hatását méréskor figyelembe
kell venni.
A folyadéktérfogat normálállapotra történő átszámítását a HE 78-2006 hitelesítési előírás 3.
pontja tartalmazza.
3.2 A szintmérő rendszerrel történő leadás vagy feltöltés menete
A mérési folyamat kiértékelését és a korrekciók irányítását és/vagy felügyeletét a mérő- és
vezérlő egység végzi. Egy tranzakció menete vázlatosan:
3.2.1 A kiindulási állapot előkészítése, pl. a csőrendszer teljes légtelenítése (csőrendszer
folyadékkal való feltöltése), vagy az érintett csővezetékek leürítése.
3.2.2 A mérőkamrában és a csőrendszerben lévő termék térfogatának a szállítás megkezdése előtti állapotban történő meghatározása, figyelembe véve a tartálykocsi dőlését és a felületi hullámokat.
3.2.3 a mérőkamra leürítése vagy feltöltése
3.2.4 a 3.2.1-ben leírt kiindulási állapotnak megfelelő végállapot előállítása
3.2.5 a mérőkamra végső állapotának mérése a 3.2.2 pont szerint
3.2.6 A mérőkamra térfogatkülönbségének számítása a végső és a kezdeti állapotban elvégzett mérések alapján, – szükség esetén a dőlés hatásának figyelembe vételével.
3.2.7 Zavar, hiba esetén a futó tranzakció egy megfelelő hibaüzenettel megszakad.
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4. MEGHATÁROZÁSOK
4.1 Tartály
Folyadékok térfogatának meghatározására szolgáló eszköz, ami több mérőkamrára (rekeszre) felosztható.
4.2 Szállítótartály
Olyan tartály, amit mereven (fixen) vagy levehetően egy járműhez rögzítenek.
A szállítótartályokat több (mérő)kamrára lehet felosztani.
4.3 Szintérzékelő
A tartályban lévő folyadék szintjének meghatározására szolgáló eszköz.
4.4 Dőlésérzékelő
Elektronikus érzékelő a tartály dőlésszögének a normál helyzethez képest hosszanti és keresztirányú tengelyei mentén történő meghatározására.
4.5 Mérőkamra (kamra, rekesz)
A tartály osztott térfogatú része, amelyet úgy terveztek, hogy a használat során, valamint
mechanikai hatásokra sem az alakja, sem a térfogata ne változhasson meg. A felhasználástól függően egy tartály lehet atmoszferikus nyomásra, túlnyomásra vagy légköri alatti nyomásra kialakítva.
Minden kamra legalább egy leürítővel rendelkezik, ami egy csappal (szeleppel) zárható, és
úgy van kialakítva, hogy nyitott szelep esetén a folyadék gravitációval teljesen kiüríthető legyen.
A kamra feltöltése a leürítésre alkalmazott csövön, vagy egy külön feltöltő csövön felül, vagy
alul is elvégezhető.
4.6 Hossztengely
Tartálykocsi esetén a tartály menetiránnyal párhuzamos szimmetriatengelye normál helyzetben.
A normál helyzet és a ferdén álló tartálynak ezzel a tengellyel bezárt szöge a hosszanti dőlésszög (pályaszög), ami pozitív, ha a menetirány szerinti első része a tartálynak felemelkedik.
4.7 Keresztirányú tengely
Tartálykocsi esetén a hossztengelyre és a függőleges tengelyre merőleges tengely normál
helyzetben.
A normál helyzet és a ferdén álló tartálynak ezzel a tengellyel bezárt szöge a keresztirányú
dőlésszög (bedőlési), ami pozitív, ha a menetirány szerinti jobboldali része a tartálynak felemelkedik.
4.8 Csillapítócső
Nyílásokkal ellátott cső, amelyben a színtérékelő elhelyezkedik, és ami a mechanikai sérülésektől megvédi.
4.9 Hullámtörő lemez
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Folyadékáteresztő válaszfal a mérőkamrában a felszíni hullámzás csillapítására és a jármű
stabilizálására menet közben a biztonság érdekében.
4.10 Szinttáblázat
A tartály minden egyes kamrájára külön-külön készített táblázat, amely a töltési magasságot
és a hozzá tartozó folyadéktérfogat tartalmazza.
4.11 Ürestömlő
Olyan tömlőcsatlakozás, amely csak tranzakció közben van feltöltve folyadékkal, és a tranzakció vége előtt teljesen le lesz ürítve.
4.12 Teletömlő
Olyan tömlőcsatlakozás, amely a tranzakció előtt és után fel van töltve folyadékkal.
4.13 Gyűjtőcső (kollektor)
Olyan csőszakasz, amely egy szeleppel csatlakozik a kamra leürítő vezetékéhez, és a leürítést egy vagy több kamrából ezen a csőszakaszon keresztül lehetővé teszi.
4.14 Közvetlen leürítő
Olyan jármű, amely kizárólag gravitációsan üríthető le, amelynél minden egyes kamra külön
leürítő csatlakozással rendelkezik. A feltöltő kuplungot gyakran alkalmazzák leürítéshez is.
4.15 Fölső feltöltés
A mérőkamra tetején lévő nyitott dómfedélen keresztül történő feltöltés.
4.16 Alsó feltöltés
A mérőkamra alulról történő feltöltése egy szabványos szárazkuplungon (API kuplung) és a
mérőkamra aljába beépített nyitott fenékszelepen keresztül.
4.17 Tranzakció
Egy vagy több kamrából folyékony termékkel történő szolgáltatás egy átvevő részére. A
tranzakció lehet átvétel is (pl. tej begyűjtő jármű).
4.18 Normál helyzet
A tartály dokumentációban meghatározott referencia pozíciója leürítéskor, amiben a szinttáblázatot el kell elkészíteni. A szintérzékelő nullpontját nullára kell állítani normál helyzetben a
dőlésszög mindkét tengelyirányban.
4.19 Maradékmennyiség érzékelő
A csővezetékbe beépített folyadék-érzékelő, amely a maradék folyadék létezését érzékeli.
4.20 Legkisebb mérhető mennyiség Vmin (MMQ)
Az a legkisebb folyadéktérfogat, amivel a mérőberendezés mérésre engedélyezett. (A tranzakciótól függően (leadás vagy feltöltés) a legkisebb leadási mennyiség, vagy legkisebb feltöltési mennyiség fogalmakat alkalmazzuk.)
4.21 Megengedett legkisebb térfogateltérés Emin
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A legkisebb mérhető mennyiségre vonatkozó legnagyobb hiba abszolút értéke, ami a legkisebb mérhető mennyiségből és a vonatkozó hibahatárból (± 0,3 %- első hitelesítéskor és ±
0,5 % újrahitelesítéskor a 3.1.2 pont szerint) számítható ki és nem kevesebb, mint 2 liter.
Értékét az alábbi képlet határozza meg: Emin = (2MMQ)*(A/100), ahol A = 0,3 vagy 0,5.
4.22 Befolyásoló tényező
A mért mennyiséget vagy a kijelzést befolyásoló olyan tényező, ami nem része a mérésnek.
4.23 Zavar
Olyan befolyásoló tényező, ami a vonatkozó előírásokban megadott határokon belül, de a
mérőberendezés névleges üzemi alkalmazási tartományán kívül esik.
4.24 Változási határérték
Zavar hatására a mért folyadéktérfogat változásának megengedett legnagyobb értéke.
4.25 A mérőberendezés elvi felépítése
4.25.1 Közúti járműveken a következő típusú szállító tartályok és szintmérő berendezések
fordulnak elő:
a) Közvetlen (szabad) kifolyású, egyoldalas alsó és/vagy felső feltöltéssel
b) Közvetlen (szabad) kifolyású, kétoldalas alsó és/vagy felső feltöltéssel
c ) az a) szerinti közvetlen kifolyású, egy vagy két teletömlős és/vagy ürestömlős leadással
és szivattyúval
d ) a b) szerinti közvetlen kifolyású, egy vagy két teletömlős és/vagy ürestömlős leadással és
szivattyúval
e) Elosztó jármű közvetlen kifolyás nélkül, alsó- és/vagy felső feltöltéssel, egy vagy két
teletömlős és/vagy ürestömlős leadással és szivattyúval
4.25.2 A közvetlen kifolyású típusoknál (az a)-tól d) -ig lévő rendszerek) a kifolyócsőbe mérőkamránként egy maradékmennyiség-érzékelő van beépítve a folyadékállapot ellenőrzésére.
4.25.3 A teletömlős és ürestömlős típusokba (a c)-től e)-ig lévő rendszerek) beépítenek egy
kiegészítő szintmérőt, ami a csőrendszerben maradó termék meghatározására szolgál. E
szintmérő méréstartománya átlapolódik a tartály szintmérő rendszerének méréstartományával és úszójának talppontja egyben a vezetékrendszer legmélyebb pontja. Ehelyett a csőrendszert teljes leürítése is alkalmazható a tranzakció végén.
4.25.4 A teletömlő teljesen feltöltött állapotát teletömlős leadásnál a szintméréskor egy gázleválasztóval /gázmentesítővel (gázfigyelő) vagy egy, ezt a feladatot ellátó egységgel biztosítják.
4.25.5 A c)-től e)-ig lévő esetekben egyidejűleg megvalósítható a közvetlen kifolyócsövön
keresztül történő gravitációs leürítés és a gyűjtőcsövön keresztül történő leadás.
4.25.6 A mérőberendezés kivitelétől függően leválasztó szelepeket vagy visszacsapó szelepeket kell alkalmazni (pl. a teletömlő és adott esetben az ürestömlő előtt), hogy megakadályozzák az ellenőrizhetetlen visszafolyásokat. A tpíuengedélyekben ezeket meg kell adni.
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1. ábra: Egy tartálykocsis mérőrendszer vázlatos elrendezése a 4.25 pontban leírtak szerint,
maximális kiépítettségnél

0) maradékmennyiség-érzékelő
(1) tartály / mérőkamra
(2) szintmérőrúd
(3) úszó
(4) a termék
(5) fenékszelep
(6) leürítő cső
(7) szárazkuplung (API)
(8) gyűjtőcső (szelepként is szolgálhat)
(9) csővezeték
(10) szivattyú
(11) szintmérőcső
(12) csővezetékrendszer szintmérője (gázleválasztóként, gázfigyelő ablakként is
szolgálhat)
(13) légtelenítő/levegőztető szelep
(14) ürítő csonk
(15) ürestömlő csatlakozás

(16) teletömlő csatlakozás
(17) szűrőberendezés
(18) mérő- és vezérlő berendezés
(19) léptetőmotor
(20) ürestömlő kuplung szűrővel és adott
esetben figyelőüveggel (alternatív)
(21) hőmérséklet-érzékelő
(22) visszacsapó szelep
(23) teletömlő szelep 1
(24) teletömlő szelep 2
(25) teletömlő szelep 2 (csökkentett letöltés letöltésbiztosítás nélkül)
(26) ürestömlő szelep
(27) tömlődob teletömlővel
(28) tartalék letöltő vezeték a kocsi jobb
oldalán
(29) gyűjtőcső légtelenítő szelep
(30) légtelenítő

4.26 Hitelesítési hibahatár
A hitelesítési eljárás során figyelembe veendő, pozitív és negatív irányban a legnagyobb
megengedett relatív, százalékos hibák.
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5. MEGJELÖLÉS, FELIRATOK
5.1 Kötelező jellegű feliratok
A mérőrendszer adattábláján a következő adatokat kell jól láthatóan, olvashatóan és letörölhetetlenül feltüntetni:
• a típus megnevezését,
• a hitelesítési engedély jelét és számát,
• a gyártó nevét és/vagy bejegyzett gyári jelét,
• a gyártási számot és a gyártás évet,
• a pontossági osztályt,
• a legkisebb mérhető mennyiséget rekeszenként,
• a legnagyobb töltési térfogatot mérőkamránként,
A mérőrendszer egyéb feliratait a hitelesítési engedélye tartalmazza.
Ezen kívül biztosítani kell a felhasználó részére egy jól áttekinthető kezelési utasítást és a
mérőberendezés sematikus ábráját.
5.2 Fakultatív jellegű feliratok
Az egyes típusok hitelesítési engedélye, más feliratok - pl. tulajdonjogi hovatartozása, a javító neve és a javítás éve - 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.
5.3 A bélyegzésre vonatkozó követelmények
A mérőrendszereket úgy kell lebélyegezni, hogy azokat ne lehessen manipulálni.
A bélyegzési helyek a következők:
– a szintmérőrendszer kijelző egységei
– vezérlő és interfész egységek
– a a mérési pontosságot befolyásoló vezetékek csatlakozó dobozai (pl. hőmérsékletérzékelő és a maradékmennyiség érzékelők kábelei)
– dőlésérzékelők
– hőmérséklet-érzékelő
– a mérőléc alsó és felső rögzítési pontja
– adattábla, kezelési utasítás és kapcsolási rajz
– a mérőkamrák aknafedele azoknál a mérőberendezéseknél, ahol a betöltés csak alulról végezhető el.
Nem kell lebélyegezni:
– a csővezetékeket
– a maradékmennyiség-érzékelőt, mivel ezt gyakran kell tisztítani.
A tényleges bélyegzési helyeket úgy kell előkészíteni, hogy a bélyegzés és annak ellenőrzése akadálytalanul elvégezhető legyen. Ezek minden mérőberendezés hitelesítési engedélyében meg vannak határozva. A megfelelő bélyegzési terv része az engedélyezési dokumentációnak és a mérőberendezés okmányának.
5.4 A mérőberendezés kísérőlevele
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5.3.1 A mérőberendezés első hitelesítésekor a gyártónak el kell készítenie a kísérőlevelet,
ami legalább a következő adatokat tartalmazza:
- az adattábla minden adatát
- a hitelesítési szoftverre és adataira vonatkozó azonosítót
- a bélyegzési tervet
- a csővezeték vázlatát
- a kapcsolási (nyomóvezeték) tervet a metrológiailag fontos vezérlési vezetékekkel
- a hitelesítési paraméterek listáját és a szinttáblázatot
- a teletömlő legnagyobb átmérőjét és legnagyobb hosszát (ha létezik)
- a mellékletet a mérőberendezésen végzett módosításokról, karbantartásokról és a sérülések hivatalos biztosítóbélyegzéséről a megfelelő igazolások csatolásával
- helyet kell biztosítani a hitelesítő megjegyzésének: "A hitelesítési bélyegzések sértetlensége esetén, és ha a mérőberendezést nem módosították, hiteles …….-ig."
5.3.2 A kísérőlevél a vonatkozó engedélye alapján további adatokat is tartalmazhat.
5.3.3 A kísérőlevél a mérőrendszer része, a gépjárműben kell tartani.
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6. METROLÓGIAI KÖVETELMÉNYEK
6.1 A mérőberendezésre vonatkozó követelmények
6.1.1 Hibahatár
6.1.1.1 A teljes mérőberendezés hitelesítési hibahatára ± 0,5%.
6.1.1.2 A mérőberendezés első hitelesítését normál helyzetben kell elvégezni. Az OIML R
117, 2.6 pont 2. táblázatának B sorából kiindulva a vonatkozó hibahatár ± 0,3%.
6.1.1.3 Ebből kimutatható, hogy a mérőkamrával mérhető legkisebb mérhető mennyiségnél
a járulékos dőlési hiba nem haladja meg a ± 0,3 %-ot. A megengedett dőlés legfeljebb ± 3°
lehet mindkét tengely irányában használat közben.
6.1.1.4 A maradék mennyiség leürítésére érvényes külön követelményeket a típusjóváhagyási engedély tartalmazza.
6.1.2 A legkisebb mérhető mennyiség
6.1.2.1 A legkisebb mérhető mennyiséget a tartály minden mérőkamrájára meg kell határozni.
6.1.2.2 Az értékét 100 l-re kerekítve kell megadni.
6.1.2.3 Értéke általában a kamratérfogat ¼ része, amit nem haladhat meg.
6.1.2.4 Ez az érték konkrét számítások és mérések alapján mérőkamránként csökkenthető,
és az alábbi értékek közül a nagyobbik:
- egy 200 mm-es töltési szintváltozáshoz tartozó térfogat, amely a mérőkamra legnagyobb
átmérőjénél mérhető, vagy
- a tényleges tartálygeometriából számított térfogat és a dőléskorrekciós táblázat számításánál alkalmazott konstrukciós adatokból (pl. alak, kivitel, mérőléc-pozíció, válaszfal) számított
térfogat különbsége. Ehhez a dőlésmérés határán lévő legnagyobb térfogatkülönbséget be
kell szorozni 333-el (ez egyenlő a 0,3% reciprokával), és kerekíteni kell 100 l-re.
6.1.2.5 Ha a legkisebb mérhető mennyiség a 6.1.2.4 szerint van meghatározva, ez a gyártó
által elvégzett tartálykalibráláskor vagy legkésőbb az első hitelesítésnél lesz rögzítve. A
konkrét számítási módot ismertetni kell a mérőrendszer típusjóváhagyási engedélyben.
6.1.3 Tartályszint táblázat és dőléskorrekció
6.1.3.1 A szintmérésből kapott szintmagasság átszámításának szinttérfogatra minden mérőkamránál az elektromos mérésfeldolgozó rendszerben lévő tartályszint táblázatnak kell tartalmaznia, - ami szintmagasság/szinttérfogat értékpárokból áll. Az értékpárok számát és sűrűségét a tartály geometriája alapján kell meghatározni. A közbenső értékeket interpolációval
kell kiszámolni, az extrapoláció nem megengedett.
6.1.3.2 A tartályszínt táblázatnak minden üzemszerűen előforduló szintállapotot tartalmaznia
kell. A mérőkamrának a szinttáblázatban engedélyezett legmagasabb szintmagasság fölé
történő töltését meg kell akadályozni vagy hibaként kell kezelni.
6.1.3.3 A tartályszint táblázatot a mérőkamra fokozatos feltöltésével vagy leeresztésével kell
meghatározni. Ezt a mérést normál helyzetben kell elvégezni.
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6.1.3.4 Ha a 6.1.2.4 vagy 6.1.2.3 pontokban leírt követelmények teljesítéséhez dőléskorrekció szükséges, akkor a tartály dőlését mérés közben a tartályhoz rögzített dőlésérzékelővel
kell meghatározni. A mért térfogatot ezeknek a dőlésadatoknak a felhasználásával, egy alkalmas algoritmussal korrigálni kell.
6.1.3.5 A szinttáblázatot és a dőléskorrekciós adatokat védetten (manipulációval szemben)
kell a rendszerben eltárolni.
6.1.4 Hőmérséklet-korrekció
6.1.4.1 Tranzakció közben a szállító vezetékben folyamatosan mérni kell a hőmérsékletet. A
tranzakció befejezése után a leadás vagy feltöltés átlagos hőmérsékletét ki kell számítani,
majd az előírt normáltérfogatra át kell számítani a HE 78-2006 hitelesítési előírás 3. pontja
szerint.
6.1.4.2 Az átszámításra (korrekcióra) és a hőmérséklet mérésére az OIML R117 2.7.1 és a
2.7.2 hibahatárai érvényesek ( ±0,2% korrigált térfogatra, ill. ± 0.5 ° C).
6.1.4.3 Az átszámításnál figyelembe vett normálállapotú sűrűség ρo, ill. a hőtágulási együttható αo (vagy ko) fixen beprogramozott érték vagy lehet termékfüggően kiválasztható. Ezeket
az értékeket módosítás ellen védeni kell.
6.1.4.4 Ha a korrekciós érték a 6.1.4.3 szerint termékfüggően kiválasztható, akkor a kijelzőn
és nyugtán láthatónak kell lennie, hogy milyen értéket alkalmaznak, vagy milyen terméket
mérnek.
6.1.5 Kijelző egység
6.1.5.1 A kijelző leolvasásának biztosnak, egyszerűnek és egyértelműnek kell lennie. A kijelzés megtekinthetőségét az ügyfél részére külön intézkedés nélkül biztosítani kell.
6.1.5.2 A kijelző felbontása legalább 1 liter legyen.
6.1.5.3 A kijelzésen megjeleníthető legyen a mérésről az összes mért és számított érték. A
korrigált termékeknél biztosítani kell a normálállapotú térfogatnak és a korrekció alapjául
szolgáló értékeknek a kijelzését. Nem szükséges azonban az összes érték folyamatos kijelzése.
6.1.5.4 A kijelzett mennyiség egyértelműen azonosítható legyen.
6.1.5.5 Egy mérőberendezésben ugyanazt a mennyiséget több kijelző egység is kijelezheti.
Ebben az esetben minden kijelző feleljen meg ezeknek a követelményeknek.
6.1.5.6 Olyan kiegészítő információk is kijelezhetők, amelyek a mérést nem befolyásolják.
Ezeknek az információknak a módosítása sem megengedett.
6.1.6 Árazó
A felhasználónak lehetősége van a szállítás előtt vagy után egy vagy több terméknek a literenkénti árát beállítani, amiből a rendszer a végső árat kiszámítja és elkészti a számlát, vagy
a szállítólevelet kinyomatatható formában.
6.1.7 Nyomtató berendezés
6.1.7.1 A mérés során készült nyomtatványnak az alábbi adatokat kell tartalmaznia (ásványolajos és cseppfolyósított gázos berendezések esetén):
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- a mérőkamra azonosítóját,
- a termék megnevezését,
- a mérés sorszámát,
- a folyadék üzemi térfogatát,
- a folyadék normálállapotú (15 °C-os) térfogatát ( és a 15 °C-ot),
kiegészítő adatok:
- a korrekció alapjául szolgáló normálállapotú sűrűséget,
- a hőtágulási együtthatót,
- a szállítás idejét (dátum, idő),
- a termék árát (egységár, termékár, stb.).
A hitelesítési adatokat (termékmegnevezés, mennyiség, stb.) külön jelölni kell a nyomtatványon: csillagok ("*") között kell kinyomtatni ezeket.
6.1.7.2 Ha a járművet kereskedelmi műveleteknél közvetlen értékesítésre alkalmazzák, akkor
a rendszert lefejtés vagy feltöltés előtt ellenőrizni kell, hogy a tranzakcióhoz legalább ideiglenesen egy nyomtató legyen csatlakoztatva.
6.1.8 Adattároló egység
6.1.8.1 A 6.1.7.1 esetében a nyomtatót egy adattároló helyettesítheti. Ebben az esetben az
összes szükséges adatot el kell tárolni.
6.1.8.2 Ha az üzemeltetésre nincs külön előírás, a mérési adatokat legalább három hónapig
el kell tárolni. Ha az adattároló megtelik, és már nem írható felül 3 hónapnál régebbi adat,
akkor további mérés már nem végezhető.
6.1.8.3 A mérési adatokat csak azután lehet kitörölni vagy felülírni, ha legalább egyszer hitelesen kinyomtatták azokat.
6.1.9 Mennyiség-előválasztó vezérlő berendezés
6.1.9.1 Ha a leadás vagy feltöltés vezérléssel leállítható, akkor megengedett, hogy egy beállított mennyiség elérése után a leadás vagy feltöltés automatikusan befejeződjön (leálljon).
Nem szükséges, hogy az előre meghatározott mennyiséget pontosan elérjék.
6.1.9.2 A mennyiség előválasztó nem tekinthető hiteles mennyiség előválasztásnak és nem
lehet előre fizetett tranzakciónál alkalmazni.
6.2 Tartályokra vonatkozó követelmények
6.2.1 Általános követelmények
6.2.1.1 Azoknak a tartályoknak, amelyek a mérőrendszer részei, minden szintmérőrendszertípus esetén egy külön típus-jóváhagyási engedéllyel kell rendelkeznie.
6.2.1.2 Egy tartály több egymástól teljesen különálló mérőkamrából állhat, amelyekre ugyanazok a követelmények vonatkoznak.
6.2.1.3 Ha a tartály több mint egy mérőkamrából áll, minden kamrát külön szintmérővel kell
felszerelni.
6.2.1.4 Ha a tartály több mint egy mérőkamrából áll, minden kamrát minden leürítő csőnél
külön elzáró egységgel (kézi vagy automatikus) kell felszerelni. A termékeknek a különböző
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mérőkamrákból történő keveredése szerkezetileg vagy vezérléstechnikai intézkedéssel
megakadályozható legyen.
6.2.1.5 Egy mérőkamra térfogata nem térhet el 10%-nál nagyobb mértékben a kivitelezési
dokumentációjában megadott névleges térfogattól.
6.2.1.6 Ha egy tartály megváltozik a hitelesítési engedélyhez képest, - pl. a mérőkamrák
száma és mérete, - újra be kell mutatni típusvizsgálatra .
6.2.2 Anyag, szilárdság és külalak
6.2.2.1 A tartályokat a mérőfolyadékoknak, azok gőzeinek és atmoszférikus hatásukkal
szemben megfelelően ellenálló anyagból kell készíteni.
6.2.2.2 Egy mérőkamra térfogatának legalább 500 literesnek kell lennie.
6.2.2.3 A tartály falának szilárdságát és alakját úgy kell kialakítani, hogy annak térfogatváltozása töltéskor, szállításkor és üresen ne legyen nagyobb, mint a legkisebb kiadható mennyiség 0,1 %-a. Ebbe beleértendő a szomszédos mérőkamrák töltésének és leürítésének a hatása is.
6.2.2.4 Azokat a tartályokat, amelyeket nem atmoszférikus nyomás alatt mért folyadékokra
terveznek, úgy kell elkészíteni, hogy az engedélyezett teljes nyomástartományban és a légköri nyomáson mért térfogatok közötti eltérés legfeljebb a kiadható legkisebb mennyiség ±
0,2%-a legyen.
6.2.2.5 A tartály legyen szivárgásmentes. (A biztonságtechnikai vizsgálatok általában kielégítőek erre a célra.)
6.2.2.6 A tartályt és a csatlakozó csővezetékeket úgy kell kialakítani, hogy azok teljesen feltölthetők és leüríthetők legyenek. Feltöltéskor a légzsákok, leürítéskor pedig a maradékmennyiség keletkezését vezérléstechnikai módszerrel, (pl. dőlésszög-ellenőrzés) el kell kerülni.
6.2.2.7 A mérőkamrába szilárdan rögzített szerkezetek beépíthetők, ha azok hitelesítéskor
figyelembe vehetőek, nem változtathatóak és nem cserélhetőek.
6.2.2.8 A kamrát úgy kell geometriailag kialakítani, hogy a folyadék felszínén keletkező hullámok gyorsan lecsillapodjanak.
6.2.2.9 A dőlés befolyásának minimalizálására a tartályt lehetőleg hosszanti és keresztirányban szimmetrikusra kell kialakítani, és a szintérzékelőt középre kell elhelyezni.
6.2.3 A tartályokra vonatkozó egyéb követelmények
6.2.3.1 A mérőkamrát a belső terének vizsgálatához egy aknabejárattal megközelíthetővé
kell tenni.
6.2.3.2 A feltöltő csövek a lehető legrövidebbek és megfelelően dőltek legyenek. Ha szükséges, akkor a feltöltő vezeték legalacsonyabb pontjának a közelében maradékmennyiségérzékelőt kell beépíteni.
6.2.3.3 Azok a csőszakaszok, amelyek a töltési mennyiséget befolyásolják, nem lehetnek
flexibilisek, csak szilárd kialakításúak.
6.2.3.4 A teletömlős feltöltés egy külön gázleválasztóval, vagy ezt a feladatot ellátó egységgel történik úgy, hogy a teletömlő a szintmérés alatt teljesen feltöltött legyen.
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6.2.3.5 A vezérléshez alkalmazott vezetékek és a vezérlőberendezések, amelyeknek a manipulálása meghamisítaná a mérés eredményét, illetéktelen beavatkozás ellen hatóságilag
biztosítani kell.
6.2.3.6 Tranzakció közben a teletömlő váltása ürestömlőre és fordítva, továbbá a teletömlős
rendszerek közötti váltás, csak akkor engedélyezett, ha minden mérőkamra szintmérése
megtörtént és az illetéktelen beavatkozás kimutatható.
6.2.3.7 A mérőrendszer légtelenítő és kilevegőztető egységeit szétszerelés és eltávolítás,
valamint illetéktelen beavatkozás ellen biztosítani kell.
6.2.3.8 Azokon a tartályokon, amelyek hossz- és keresztirányú felülete legalább 500 mm
hosszú, egy elektronikus vízmértékkel kell felszerelni, ami meghatározza a normál helyzet
referencia síkját.
6.3 A szintmérő-rendszerre vonatkozó követelmények
6.3.1 Általános követelmények
5.1.1 A szintmérőrendszer magasságmérésének megengedett minimális felbontása 0,1 mm.
5.1.2 A folyadékmagasság megengedett mérési bizonytalansága kisebb vagy egyenlő, mint
± 1 mm.
5.1.3 A szintérzékelő megengedett legnagyobb hiszterézise a mérési bizonytalanság 1/3-a.
5.1.4 A felületi hullámok csillapítására a szintérzékelőt egy csillapító csőbe kell lehelyezni. Ez
a cső a tartály tetejétől az aljáig tart és nyílásokkal van ellátva a folyadék szabad áramlásának a biztosítására. A csillapító cső nem befolyásolhatja a mérést (pl. üzemi körülmények
közötti elszennyeződéssel).
5.1.5 A szintmérőrendszer csak akkor végezhet megfelelő szintmérést, ha a folyadékfelszín
annyira nyugodt, hogy az eredmény reprodukálható. A megengedett magasságingadozások
rendszerfüggőek és a típusjóváhagyási engedély rögzíti azokat.
5.1.6 A szintérzékelő minden méréstartomány-átlépése legyen kimutatható és hibajelet kell
előidéznie.
6.3.2 Úszó által vezérelt szintmérő rendszerekre vonatkozó követelmények
6.3.2.1 Az úszó legyen tömör vagy üreges kivitelű, vagy a kettő kombinációja.
6.3.2.2 Az úszó tömege nem változhat meg folyadék hatására és a térfogata sem változhat
meg nyomás hatására.
6.3.2.3 Az úszót úgy kell kialakítani, hogy a keresztmetszete a bemerülő részén hengeres
legyen.
6.3.2.4 Az úszó nem tarthat magában folyadékot és alatta nem képződhet gáz- vagy légpárna.
6.3.2.5 Az úszó bemerülési szintjének változása a mérőfolyadék engedélyezett sűrűségtartományán belül nem lehet több mint 0,5 mm. Az engedélyezett sűrűségtartományt a vonatkozó típusjóváhagyási engedélyben kell megadni.
6.3.3 Ultrahangos szintmérő rendszerekre vonatkozó követelmények
Készítette: Czibulka Csaba
Ellenőrizte: Kálóczi László
1. kiadás
Készült: 2014. április 14.
Az adatbázisban lévő elektronikus változat az érvényes!

Jóváhagyta:Kis Ágnes
Nyomtatás kelte:

18[31] oldal
14.04.14

HE 88-2014

TARTÁLYKOCSIRA SZERELT AUTOMATIKUS ÜZEMŰ SZINTMÉRŐRENDSZEREK

6.3.3.1 A magasságmérésnek függetlennek kell lennie a mért folyadéktól és annak paramétereitől.
6.3.3.2 A folyadéknak és paramétereinek az ultrahang futási idejére történő befolyását megfelelő módszerekkel, például referencia jellel kompenzálni kell.
6.4 Az elektronikai berendezésekre vonatkozó követelmények
6.4.1 Általános követelmények
6.4.1.1 A mérőberendezés elektronikus egységeit úgy kell elkészíteni, hogy névleges üzemi
körülmények között a 6.1.1 pontban meghatározott hibahatár követelményeinek megfeleljenek.
6.4.1.2 A mérőberendezés elektronikus egységeit úgy kell elkészíteni, hogy a mérőeszközre
megengedett környezeti zavarok esetén
– a változás ne haladja meg a 6.4.1.3-ban közölt határértékeket, vagy
– a hibákat a rendszer jelezze ki, és a rendszert felügyelő (ellenőrző) egységek megfelelően
reagáljanak.
Ezeket a feltételeket kell biztosítani minden egyes zavar esetén és/vagy a mérőrendszer
minden részegységére.
6.4.1.3 A mért folyadék térfogatváltozásának megengedett határértéke az alábbi két érték
közül a nagyobbik:
- a mért mennyiség hibahatárának 1/5-e vagy
- a megengedett legkisebb térfogateltérés Emin.
6.4.2 Áramellátás
6.4.2.1 Ha a tranzakciót áramkimaradás esetén nem állítják le (megszakítás), a mérőberendezést el kell látni egy biztonsági tápegységgel, hogy áramkimaradás esetén biztosítva legyenek a mérési és vezérlési műveletek.
6.4.2.2 Ha a tranzakciót áramkimaradás esetén megszakítják, akkor a 6.4.2.1 pont előírásai
teljesüljenek, vagy az áramkimaradás pillanatában tárolt adatok legyenek biztonságban és
egy hitelesített kijelző annyi ideig mutassa azokat, amíg a tranzakció befejeződik. Ebben az
esetben a kijelzett térfogat hibahatárának abszolút értéke megnövekedhet a legkisebb kiadható mennyiség 5 %-ára.
6.4.2.3 A 6.4.2.2 pont esetében a bekövetkezett hibát dokumentálni kell.
6.4.3 Ellenőrző egységek
6.4.3.1 Az ellenőrző egységek felügyelik azokat a hibákat, amikor a mért térfogat a 6.4.1.3
pontban megadott térfogatváltozási határértéket meghaladja. Ebben az esetben az alábbi
feladatot kell elvégeznie:
- a térfogatváltozás automatikus korrekcióját, vagy
- a hibás berendezés lekapcsolását, ha a mérőrendszer e berendezés nélkül is az előírásoknak megfelelően tud működni, vagy
- megszakítja a tranzakciót.
6.4.3.2 A szintmérőrendszerrel felszerelt mérőrendszerek csak I vagy P típusú ellenőrző
egységekkel engedélyezhetők. Az I típus szakaszos automatikus ellenőrző berendezés, ami
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azt jelenti, hogy legalább a tranzakció elején és végén végez ellenőrzést. A P típus pedig
folyamatosan működő automatikus szabályozás, ami a tranzakció teljes ideje alatt működik.
6.4.3.3 A szintérzékelőnek (P tip.), a hőmérséklet-érzékelőnek (P tip.), a maradékmennyiségérzékelőnek (I tip.), valamint a dőlésérzékelőnek (I tip.) rendelkeznie kell ellenőrző egységgel, ami biztosítja az érzékelő hibátlan működését, a pontos adatátvitelt, a valamint a méréstartományok betartását.
6.4.3.4 A típusvizsgálat és az első hitelesítés alkalmával ellenőrizni kell, hogy az ellenőrző
egységek megfelelően működnek-e, például
- lekötjük az érzékelőt a rendszerről, vagy
- megszakítjuk a jelvezetéket, vagy
- megszakítjuk az áramellátást.
6.4.3.5 A számítóegység ellenőrző egységének, - ami I vagy P típusú, - ellenőriznie kell a
tárolt utasításokat és értékeiket, valamint az adatátvitel és a mérési eredményre vonatkozó
adattárolás minden műveletét.
6.4.3.6 A számítóegység által végzett számítások helyességét ellenőrző egységnek csak P
típusú egység alkalmazható. Ez az ellenőrzés történhet például paritásbittel, ellenőrző öszszegzéssel, vagy kettős adattárolással.
6.4.3.7 A kijelző ellenőrző egysége biztosítsa, hogy az áramkimaradás vagy valamelyik egység működési hibája látható és/vagy automatikusan felismerhető legyen. Az automatikus
felismerés történhet pl. egy LED-kijelző szegmensáramának figyelésével, vagy fluoreszcens
kijelzők segítségével a rácsfeszültség mérésével. A vizuális ellenőrzésre szolgálhat egy redundáns LC - szegmens (Graphic LCD), vagy egy fekete/fehér teszt.
6.4.3.8 Az első hitelesítés során el kell végezni a kijelző ellenőrző egységének tesztjét, például a kijelző teljes vagy részbeni leválasztásával (automatikus működésű ellenőrző egység
esetén), vagy szemrevételezéssel egy manuálisan vagy automatikusan létrehozott fekete/fehér teszttel.
6.4.3.9 A kiegészítő berendezések ellenőrző egységei (pl. a 6.1.5-től 6.1.9 pontig) biztosítsák, hogy minden kiegészítő egység üzemképes legyen, és a továbbított adatok hibamentesek legyenek.
6.4.3.10 A nyomtató berendezés ellenőrző egységének a papír készenléti állapotát kell felügyelnie.
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7. HITELESÍTÉS
7.1 A hitelesítő berendezésre vonatkozó követelmények
A tartálykocsik szintmérőrendszereinek hitelesítését megfelelő, az MKEH által hitelesítő berendezéssé nyilvánított berendezéssel kell elvégezni.
A hitelesítő berendezés kiterjesztett mérési bizonytalansága (k=2) legyen kisebb, mint a hitelesítendő mérőeszközre vonatkozó legnagyobb megengedett hiba egyharmada.
A szintmérőrendszer egységeinek a vizsgálatánál alkalmazott etalonok a mérési feladatra
alkalmasak és az országos etalonra visszavezetettek legyenek.
A mérőrendszer bemutatójának biztosítania kell a vizsgálati eszközöket, és ha szükséges, a
megfelelően képzett szakszemélyzetet.
A hitelesítés során alkalmazott mérőeszközök MKEH, vagy valamelyik Kormányhivatal Mérésügyi Hatósága által kiadott érvényes hitelesítési bizonyítvánnyal, ill. két évnél nem régebbi
kalibrálási bizonyítvánnyal rendelkezzenek.
Általános követelmény, hogy a hitelesítő berendezés kialakítása biztosítsa a vizsgálandó
tartálykocsik előírásszerű csatlakoztatását, a szintmérőrendszer referencia-körülményeknek
közötti vizsgálatát, a gazdaságos és megbízható hitelesítés feltételeit.
7.1.1 A hitelesítő laboratórium dokumentációja
A hitelesítő berendezés dokumentációja az alábbi adatokat tartalmazza:
- az ME 720-20MET Minőségirányítási eljárás 3.2.3 pontban felsorolt adatokat, valamint
- a hitelesítő berendezés alkalmazási, felhasználási területét, a hitelesítendő eszközök listáját
- a hitelesítésben részt vevő személyzetet, (név, szakképzettség)
- alkatrészcsere nyilatkozatot
- a berendezés műszaki adatait, felépítését, működését, alaprajzát
- a számítógépes programban alkalmazott számítási algoritmusokat
- alkalmazott mérőeszközöket, etalonok jegyzékét, adataikat, bizonyítványait
- a hitelesítési eljárás részletes leírását, a berendezés és a számítógépes program kezelésével, program menüpontjaival, jegyzőkönyvezéssel, archiválással
- mérési jegyzőkönyv mintákat
7.1.2 A hitelesítő laboratórium által biztosítandó referencia feltételek
7.1.2.1
A helyiség hőmérséklete az időjárási viszonyoktól függően 15 °C és 25 °C [(20 ±5) °C)] között legyen.
7.1.2.2
A helyiség hőmérsékletének változása egy munkanap (vagy egy műszak) alatt ±2 °C-on belül maradjon.
7.2 Hitelesítési eljárás
7.2.1 A szintmérőrendszer egységeinek előzetes vizsgálata
Készítette: Czibulka Csaba
Ellenőrizte: Kálóczi László
1. kiadás
Készült: 2014. április 14.
Az adatbázisban lévő elektronikus változat az érvényes!

Jóváhagyta:Kis Ágnes
Nyomtatás kelte:

21[31] oldal
14.04.14

HE 88-2014

TARTÁLYKOCSIRA SZERELT AUTOMATIKUS ÜZEMŰ SZINTMÉRŐRENDSZEREK

A szintmérőrendszer minden metrológiailag lényeges egységét a gyártónak az összeszerelés
előtt külön-külön meg kell vizsgálnia, és erről tanúsítványt kell kiállítania. Ezeket az első hitelesítés előtt kell a hitelesítést végző hatóságnak benyújtani.
7.2.1.1 A hőmérséklet-érzékelő vizsgálata/kalibrálása
A hőmérséklet-érzékelőket a 0 °C – 50 °C méréstartományban legalább 3 h őmérsékleti ponton mérésügyi hatóság által kell megvizsgálni. A vizsgálati pontok: 0 °C, 15 °C és 50 °C. A
helyes hőmérséklettől való eltérés nem lehet több mint ±0,5 °C. Ha a mé rőeszköz érzékelőből és csatlakoztatható kijelző egységből áll, akkor az érzékelő legnagyobb hibája ±0,3 °C, a
kijelző egység legnagyobb hibája ±0.2 °C lehet.
7.2.1.2 A dőlésérzékelő vizsgálata
A dőlésérzékelővel ±5°-os hosszanti és ±5°-os keresztirányú, valam int a négy irány lehetséges kombinációinak dőlésszögeit állítjuk elő. A vizsgálat során a helyes dőlésszögtől való
eltérések nem lehetnek nagyobbak, mint ±0,1°.
A jármű haladási irányát a dőlésérzékelőn fel kell tüntetni, vagy a bizonyítványban meg kell
adni.
7.2.1.3 A korrekciós egység vizsgálata
A hőmérséklet-korrekciónak a korrekcióra vonatkozó előírásoknak való megfelelőségét legalább két munkaponton kell ellenőrizni. A bemenő és a számított értékeket tényleges mérések alapján, vagy szimulált tesztértékekkel lehet előállítani. Az alkalmazott szoftver feleljen
meg a vonatkozó típus engedélynek. A korrekciós egység szoftverének védelmét ellenőrizni
kell.
7.2.1.4 Az úszó vizsgálata
Minden úszó alapbemerülési mélységét egy referenciaúszó bemerülési mélységének a segítségével kell meghatározni és az úszószámmal együtt bizonylatolni. Az úszó átmérőjét és
súlyát le kell ellenőrizni. A megengedett tűréseket a típus engedélye tartalmazza. A vizsgált
úszót külön nem kell megjelölni.
7.2.1.5 Az ultrahangos mérőszonda vizsgálata
Az ultrahangos mérőszondákat egy referencia-mérőcsővel (meghatározott visszhangjelzéssel) kell megvizsgálni. A megengedett eltérést a kijelzett és a helyes távolság között a típus i
engedélye tartalmazza.
7.2.1.6 Úszós szintmérőrendszerek szintmérőrúdjainak vizsgálata
A szintmérőrudak mérési pontosságát három különböző hosszúságú szintmagasságszimulátorral kell ellenőrizni. A szintmérőrúdhoz csatlakoztatott elektronika által kijelzett
szintmagasságot össze kell hasonlítani a szintmagasság-szimulátor értékével. A megengedett eltéréseket a vonatkozó típus engedélye tartalmazza. A megadott hibahatár betartásához lineáris korrekcióra lehet szükség. A mérőléc azonosítóját a hangsebességgel és a lineáris korrekciós adatokkal együtt a hitelesítési bizonyítványban kell megadni.
7.2.1.7 Ultrahangos elven működő szintmérőrendszerek mérőcsöveinek vizsgálata
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A mérőcsövet egy mércéhez kell rögzíteni, majd a referenciajelölés távolságát a mérce alapélétől meg kell mérni és a mérce által megtestesített helyes értékkel össze kell hasonlítani. A
megengedett eltéréseket a vonatkozó típus engedélye tartalmazza.
7.2.1.8 A számító- ill. vezérlőegység vizsgálata
Az alkalmazott szoftvereknek (moduloknak), valamint azok jelölésének (verziójának) a típus
engedélyben megadottaknak való megfelelőségét kell ellenőrizni.
A méréstechnikai szempontból fontos adatok védelmére szolgáló reteszelő kapcsolók (pl.
elektronikus pecsét) működését kell ellenőrizni.
7.2.2 A mérőrendszer első hitelesítése
Az első hitelesítés megrendelésével egyidejűleg a megrendelőnek nyilatkoznia kell, hogy a
rendszer felépítése megegyezik a típusengedélyben megadottal. Amennyiben a rendszer
tartalmaz olyan, a gyártó által a rendszerhez forgalmazott elektronikus egységet, amely nem
része az hitelesítéskötelezett részegységeknek, nyilatkoznia kell arról, hogy a kiegészítő
egység a rendszer metrológiai paramétereit nem befolyásolja.
7.2.2.1 Szemrevételezés, külalaki vizsgálat
A mérőrendszer állapotának vizsgálata kiterjed a tartályra és a szintmérőrendszerre. A mérőrendszernek a gyártó által kalibráltnak kell lennie.
A tartályra vonatkozó vizsgálatok:
– ellenőrizni kell, hogy vannak-e sérülések a tartályon
– a jóváhagyott engedélyben megadott adatoknak való megfelelőség ellenőrzése
A szintmérőrendszerre vonatkozó vizsgálatok:
– az előírt egységekre vonatkozó előzetes vizsgálatok megtörténtének ellenőrzése
– a beépített egységek azonosítása
– az alkalmazott szoftvereknek (moduloknak), valamint azok jelölésének (verziójának) a
típus engedélyében megadottaknak való megfelelőségét kell ellenőrizni
– a mérőkamrák szinttáblázatainak és dőléskorrekciós táblázatainak ellenőrzése. A
gyártó által megadott szinttáblázat feleljen meg az alábbi követelményeknek:
– a mérések ”sűrűsége” megfelelő legyen
– a különbség-hányadosok között ne legyen a geometriával nem indokolható ugrás;
– tartalmazza a csőrendszer térfogatát
– a méréstechnikailag fontos paraméterek helyes bevitelének ellenőrzése (adatellenőrzés) (pl. úszókorrekciós-értékek, termékadatokat, stb.)
– a mérőberendezés működőképességének ellenőrzése
– az előírt mérőberendezés-kísérőlevél ellenőrzése
7.2.2.2 A legkisebb mérhető mennyiség meghatározása
A legkisebb mérhető mennyiséget minden mérőkamrára meg kell határozni a 6.1.2 pont szerint, hacsak a szintmérőrendszer és a mérőtartály típusra vonatkozó engedélye máshogy
nem rendelkezik.
7.2.2.3 Előkészületek a mérőkamra térfogatának ellenőrzéséhez
A tartály minden mérőkamráját fokozatos leürítéssel ellenőrizni kell.
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Lehetőleg minden mérőkamrát azzal a termékkel kell ellenőrizni, amelyikre alkalmazni fogják
(illetőleg fűtőolajjal vagy gázolajjal). A mérőkamrát az ellenőrzés megkezdése előtt az engedélyezett töltési mennyiség 90 %-áig fel kell tölteni, és lehetőleg a kamrához tartozó gravitációs leürítőn keresztül kell az etalonhoz csatlakozni (normáledény/etalon átfolyásmérő). Ahhoz, hogy a termék visszaszivattyúzása elkerülhető legyen, a töltési mennyiséget úgy kell
megválasztani, hogy minden lefejtést, továbbá a kezdetben szükséges előfutást kielégítsen.
Az előfutással biztosítható, hogy a vezetékek méréskor teljesen telítve legyenek folyadékkal.
7.2.2.4 A mérőkamra vizsgálata etalonedénnyel
Olyan etalonedényt kell alkalmazni, amelynek térfogata, kb. 10 %-a a mérőkamra térfogatának. Ha a legkisebb mérhető mennyiség nagyobb, akkor a vizsgált térfogatok megfelelően
több töltésből adódnak össze.
A vizsgálatot bármilyen használatos térfogatáramon el lehet végezni, csak az utolsó kieresztő lépésnél kell az áramlást csökkenteni, hogy az örvényekkel levegő ne keletkezhessen a
csőrendszerben.
Minden töltés egy lefejtésből áll, ahogy az etalonedényt a mérőkamrából megtöltjük. Minden
lefejtés után a szintmérőrendszer kijelzőjén le kell olvasni és fel kell jegyezni a lefejtési hőmérsékletet, az üzemi és a korrigált térfogatot, valamint az etalonedénnyel mért helyes térfogatot. Végül meg kell határozni a mérési hibát (lsd. példa). A kamra lefejtését úgy kell elvégezni, hogy maradjon kb. 200 liter folyadék, amit aztán gravitációsan kieresztenek és mérlegeléssel megmérnek. Ehhez a folyadékot fokozatosan kell leüríteni és az összegyűjtött maradék-mennyiséget egy alkalmas mérleggel és egy sűrűségmérővel meghatározni. A korrigált
térfogat ellenőrzését ennél a mérésnél nem kell elvégezni. A kiértékeléshez 1 és 5 közötti
mérést kell összevonni úgy, hogy az összeg a legkisebb kiadható mennyiség tartományában
legyen (0,8 - 1,2 -szerese). A hibahatár erre az összevont térfogatra vonatkozik (lásd a példát).
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Példa: Mérőkamra ellenőrzése mérőedénnyel
• A tartály engedélyezett töltési térfogata 15.000 liter
• a legkisebb mérési adag az engedélyezett töltési térfogat 1/5-e: 3.000 liter
• az alkalmazott normáledény névleges térfogata: 1.000 liter
• hibahatár: ± 0,3%, azaz ± 9 liter
Táblázatban:
Mérés sorszáma, szintmérő kijelzése, etalon kijelzése, mérési hiba, a legkisebb mérhető
mennyiség hibája
szintmérő
Mérés
sorszáma kijelzése

etalon
kijelzése

mérési hiba

a legkisebb mérhető mennyiség
hibája
összevont
mérések

liter

%

+0,27

1+2+3

+1,3

+0,04

+1,5

+0,15

2+3+4

+5,2

+0,17

1002,5

-5,5

-0,55

3+4+5

-1,1

-0,03

996

999,5

-3,5

-0,35

4+5+6

-7,5

-0,24

999

1000,0

-1,0

-0,10

5+6+7

-10,0

-0,33

liter

liter

liter

%

1

1000

1002,4

-2,4

-0,24

2

1001

1000,2

+0,8

+0,08

3

1003

1000,1

+2,9

4

1004

1002,5

5

997

6
7

Megjegyzés: az 5. mérésnél a hiba -0,55 %, a legkisebb mérhető mennyiség hibahatára
0,3% (első hitelesítésnél), és ez megfelel a hitelesítési követelményeknek.
A 7. mérésnél a legkisebb mérhető mennyiség hibahatáránál nagyobb a hiba,
ezért a mérőkamra nem felel meg.
7.2.2.5 A hőmérséklet-mérő ellenőrzése
A hőmérséklet-mérő ellenőrzése úgy történik, hogy legalább 1000 liter folyadék lefejtése
közben meg kell határozni az átlagos hőmérsékletet és össze kell hasonlítani a rendszer által
kiszámolt átlagos hőmérséklettel. A hőmérő mellett található ellenőrző hőmérőzsák, akkor az
2 évnél nem régebbi kalibrálási bizonyítvánnyal rendelkező etalon hőmérsékletérzékelővel
kell mérni az anyag hőmérsékletét. Egy másik megoldás, ha a hőmérőzsák mellé termosztátot helyezünk, és ebben ellenőrizzük le a hőmérőt.
A hiba nem lehet nagyobb, mint ±0,5 °C. A h őmérő ellenőrzését a mérőkamra hitelesítésével
párhuzamosan kell elvégezni.
7.2.2.6 A mérőkamra vizsgálata etalon átfolyásmérővel
Etalonként a vizsgált termékkel kalibrált átfolyásmérőt kell alkalmazni. Az első mérés előtt az
átfolyásmérőt etalonedénnyel ellenőrizni kell. Ha a hiba nagyobb, mint ±0,1 %, az
átfolyásmérőt újra kell kalibrálni.
A lefejtés alatt a térfogatáramnak az átfolyásmérő méréstartományán belül kell lennie.
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A vizsgálat előtt a mérőkamrát kb. 90 %-ig fel kell tölteni. A lefejtést szakaszosan kell elvégezni, egy-egy adag a mérőkamra térfogatának 10 %-a legyen. Minden adagnál le kell olvasni és fel kell jegyezni a szintmérőrendszer kijelzőjéről a termék hőmérsékletét, az üzemiés a korrigált térfogatot és az átfolyásmérő által mért helyes térfogatot. Ezután ki kell számolni a mérés hibáját (lsd. példa). A hőmérséklet-korrekciónak és a hőmérőnek a 7.2.2.5
pont szerinti vizsgálatát párhuzamosan kell elvégezni a mérőkamra vizsgálatával.
A mérőkamra maradékmennyiségének leürítésekor a térfogatáram csökkentésével meg kell
akadályozni, hogy a csőrendszerben légbuborékok keletkezhessenek. Ha ez nem biztosítható, vagy ha a szűkítés hatására az átfolyásmérő kilép a méréstartományából, akkor a maradékmennyiség térfogatát mérlegeléssel vagy térfogatetalonokkal kell meghatározni.
7.2.2.7 A csővezetékek térfogatának meghatározása gravitációs leadáshoz
Minden mérőkamra fenékszelepe és a hozzá tartozó gravitációs leadási pont közötti térfogat
(pl. pneumatikus API-kuplung vagy ürestömlő-szelep) a mérőberendezés hitelesítésköteles
paramétere, amit az alábbiak szerint kell meghatározni:
A mérőkamrát és a csővezetékeket a feltöltő kuplungon keresztül legalább 200 liter termékkel fel kell tölteni. Kb. 5 perc várakozási idő után a fenékszelepet el kell zárni és a csővezetéket a gravitációs leürítő vezetéken keresztül le kell üríteni. A fenékszelepnek eközben zárva kell lennie. A leürített mennyiséget mérlegeléssel vagy térfogatméréssel meg kell mérni. A
mérőberendezésre megadott gyártói értéktől nem térhet el ±1 liternél jobban.
7.2.2.8 Gyűjtővezetéken keresztül történő leadás vizsgálata a gázleválasztóval vagy
lekapcsolásipont-figyelő szintmérővel felszerelt mérőberendezéseknél
Először a mérőkamrából le kell üríteni legalább 200 liter terméket a gyűjtővezetéken keresztül, egészen a rendszer lekapcsolásáig (előkészítés). A leürített mennyiségnek nem kell
megegyeznie a betöltött mennyiséggel. Az így leürített mérőkamrát fel kell tölteni a csatlakozón keresztül a legkisebb mérhető mennyiség kétszeresével, de legfeljebb 2000 liter termékkel.
Ezután a korábban leürített gyűjtővezetéken keresztül a betöltött termék 50 %-át, ill. 1000
litert a teletömlőn vagy az ürestömlőn keresztül (az előzményektől függően) egy etalonnal le
kell mérni (etalonedénnyel vagy etalon átfolyásmérővel). A mérési hibát dokumentálni kell.
Végül a most már feltöltött gyűjtővezetéken keresztül le kell ereszteni a mérőkamrából a maradék folyadékot a rendszer lekapcsolásáig. A mérési hibát dokumentálni kell.
A mért hiba hibahatára a mérési adag ±0,5 %-a.
7.2.2.9 Gyűjtővezetéken keresztül történő leadás vizsgálata csővezeték-szintmérővel
felszerelt mérőberendezéseknél
Először a mérőkamrából le kell üríteni legalább 200 liter terméket a gyűjtővezetéken keresztül, egészen a rendszer lekapcsolásáig (előkészítés). A leürített mennyiségnek nem kell
megegyeznie a betöltött mennyiséggel. Az így leürített mérőkamrát fel kell tölteni a legkisebb
mérhető mennyiséggel, de legfeljebb 1000 liter termékkel, valamint a csővezetékek térfogatának 50 %-ával (1000 liter feltöltésénél ez kb. 25 liter).
Ezután a leürített gyűjtővezetéken keresztül a betöltött terméket (kivéve a csővezetéktérfogat 50 %-át) a teletömlőn vagy az ürestömlőn keresztül (az előzményektől függően) egy
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etalonnal le kell mérni (etalonedénnyel vagy etalon átfolyásmérővel). A mérési hibát dokumentálni kell.
A mérőkamrát ismét fel kell tölteni a legkisebb mérhető mennyiséggel, de legfeljebb 1000
literrel. Ekkor figyelembe kell venni, hogy a gyűjtővezetékekben már van folyadék. A betöltött
mennyiséget úgy kell meghatározni, hogy a maradékmennyiség és a félig feltöltött csővezetékek leürítését a lekapcsolási pontig lehessen elvégezni.
Az így feltöltött mérőkamrát a félig feltöltött csővezetékkel együtt le kell üríteni a lekapcsolási
pontig, közben egy etalonnal (etalonedénnyel vagy etalon átfolyásmérővel) meg kell mérni a
folyadék térfogatát. A mérési hibát dokumentálni kell.
A mérési hiba hibahatára a mérőkamrával kiadható legkisebb mérhető mennyiség ±0,5%-a.
7.2.2.10 A dőléskorrekció vizsgálata
A dőléskorrekció vizsgálatát mérőkamránként kell elvégezni egyszer kb. 15 - 30 %-os és
egyszer kb. 70-90 %-os töltöttségi állapotban. Célszerű a mérőkamrákat egyszerre ellenőrizni két méréssel, - a töltöttségi állapotok és a mérőkamrák sorrendje tetszőleges. A részben
feltöltött jármű stabilitására különösen figyelni kell.
Mérés normál (vízszintes) helyzetben (Max. ± 0,2° a hossz- és keresztirányú dőlés megengedett): Kb. 5 perc várakozási idő után le kell olvasni és fel kell jegyezni a kamratérfogatokat.
Ezek az értékek lesznek a kiindulási értékek az alábbi vizsgálatokhoz.
A tartályt egymás után az alábbi pozíciókba kell beállítani:
+2° – +3° közötti d őlés hosszanti irányában ("elöl fel")
-2° – -3° közötti d őlés hosszanti irányában ("hátul fel")
+2,5° – +5° közötti d őlés keresztirányban ("jobb oldal fel")
-2,5° – -5° közötti d őlés keresztirányban ("baloldal fel")
A vizsgálatok alatt a nem vizsgált irányokba a dőlés nem lehet nagyobb, mint ±0,5°. A mér őkamrák térfogatát kb. 5 perc beállási idő után le kell olvasni és feljegyezni.
A vízszintes helyzetben mért térfogat és a 4 döntött helyzetben mért, dőléskorrigált térfogat
különbsége egyik töltési szintnél sem lehet több mint a legkisebb mérhető mennyiség ±0,3
%-a.
7.2.3 Időszakos hitelesítés
7.2.3.1 Szemrevételezés, külalaki vizsgálat
Az időszakos hitelesítés megrendelésével egyidejúleg a megrendelőnek nyilatkoznia klell,
hogy az előző hitelesítés óta a mérőrendszer hitelesítéskötelezett részein változtatást nem
végeztek. A mérőrendszer állapotának vizsgálata kiterjed a tartályra és a szintmérőrendszerre. Ez az alábbi vizsgálatokat tartalmazza:
A tartályra vonatkozó vizsgálatok:
– ellenőrizni kell, hogy vannak-e sérülések a tartályon (a mérőkamra sérülésének megalapozott feltételezése esetén az üzemeltetővel meg kell tisztíttatni a mérőkamrát, hogy
azt belülről is meg lehessen vizsgálni)
– a jóváhagyott engedélyben megadott adatoknak való megfelelőség ellenőrzése
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A szintmérőrendszerre vonatkozó vizsgálatok:
- A hitelesítésköteles paraméterek ellenőrzése az első hitelesítés paramétereinek öszszevetésével
– az alkalmazott szoftvereknek (moduloknak), valamint azok jelölésének (verziójának) a
típusjóváhagyási engedélyben megadottaknak való megfelelőségét kell ellenőrizni
– az előírt mérőberendezés-kísérőlevél meglétének ellenőrzése
– a beépített egységek azonosítása
– amennyiben a szondákat lezáró béleygzések sérültek vagy eltávolították azokat, ellenőrizni kell, hogy vannak-e sérülések az adott szintmérőszondán
– a mérőberendezés adattáblája és használati utasítása meglétének ellenőrzése
7.2.3.2 A mérőkamra vizsgálata etalonedénnyel
A mérőkamrák vizsgálatát 3 ponton kell elvégezni: a felső (kb. 90 %-os feltöltöttségnél), a
középső (kb. 50 %-os feltöltöttségnél) és az alsó (maradékmennyiség leürítés) kamratartományban. Minden ponton 1000 liter folyadékkal kell a mérést elvégezni és a kamra által mért
térfogatot össze kell hasonlítani az etalonnal mért térfogattal. A megállapított mérési hiba
nem lehet több mint a mért folyadék ± 0,5%-a (5 liter). Ha a hiba ezt a hibahatárt meghaladja, a mérési adagot meg kell növelni a legkisebb mérhető mennyiségre, – ezért további méréseket kell végezni az 1000 literes etalonedénybe, amíg a legkisebb mérhető mennyiséget
(0,8-1,2-szeresét) el nem éri.
Ha a maradékmennyiség mérésénél a megengedettnél nagyobb a hiba, akkor a mérőkamrát
a legkisebb mérhető mennyiséggel (kerekítve 1000 literre) fel kell tölteni és a mérést ezzel a
mennyiséggel meg kell ismételni. Az utolsó 1000 litert kisebb lépésekben kell lemérni. A maradék kb. 200 litert mérlegeléssel, etalon átfolyásmérővel vagy térfogatméréssel kell meghatározni.
A hőmérséklet-korrekció és a hozzá tartozó hőmérő vizsgálata párhuzamosan történik a
hozzá tartozó mérőkamra vizsgálatával.
7.2.3.3 A mérőkamra vizsgálata etalon átfolyásmérővel
A vizsgálatot a 7.2.3.2 pont értelemszerű alkalmazásával kell elvégezni. A vizsgálati adag a
legkisebb mérhető mennyiség legyen.
7.2.3.4 A gyűjtővezetékkel rendelkező mérőberendezések csővezeték-térfogatának
vizsgálata
A gyűjtőcsövet tartalmazó csővezeték-rendszert egyszerűsített vizsgálatnak kell alávetni.
Ellenőrizni kell, hogy a gázleválasztó egység vagy a csővezeték-rendszer szintmérője megfelelően működik-e. Ehhez a mérőkamrát a legkisebb mérhető mennyiséggel, - legfeljebb 1000
liter folyadékkal és az induláshoz szükséges mennyiséggel fel kell tölteni. (Példa: 1000 liter
töltéséhez kell még kb. 200 liter indulási mennyiség. Tehát 1200 literrel kell feltölteni).
Az indulási mennyiség leeresztése után (a példában 200 liter) lehet a mérést elkezdeni. A
kamrában és a csővezetékben lévő folyadékot le kell üríteni egészen a rendszer lekapcsolásáig. A mérést a jegyzőkönyvbe fel kell jegyezni.
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A mért hiba hibahatára a mérőkamra legkisebb mérhető mennyiségének ±0,5%-a.
7.2.3.5 A dőléskorrekció vizsgálata
A vizsgálatot a 7.2.2.10 pontban leírtak szerint kell elvégezni, de csak egy szintnél, a mérőkamra névleges térfogatának 30-70 %-os tartományán belül.
7.2.3.6 Bélyegzési helyek
Időszakos hitelesítésnél a hiányzó, sérült vagy a hitelesítés során eltávolított bélyegzési helyeken kell a bélyegzést elvégezni.
7.2.3.7 A mérőberendezés kísérőlevelébe történő bejegyzések
Minden változást és az időszakos hitelesítést a mérőberendezés kísérőlevelébe be kell írni.
A nagyobb változtatásoknál, pl. a mérőkamra újrakalibrálásánál a mérőberendezés kísérőlevelében a vonatkozó részeket ki kell cserélni.
7.2.4 Javítás utáni ellenőrzések
Azoknak a részegységeknek a cseréje, amelyek a mérési eredményekre nincsenek befolyással, ill. előzetes vizsgálatuk megtörtént, egyszerűsített működésellenőrzéssel minősíthető, amely egy tetszőleges kamrából egy etalonedénybe történő letöltéssel elvégezhető.
Ha a mérőberendezés javítása engedélyezett szerviz által, vagy a hitelesítő jelenlétében történt, akkor a 7.2.4.1 – 7.2.4.6 pontokban leírt vizsgálatokat kell elvégezni.
7.2.4.1 A kijelző egység cseréje
– a csere bejegyzése a mérőberendezés kísérőlevelébe,
– egy tetszőleges mérőkamrából 1000 liter leürítése egy etalonedénybe, majd az üzemi és a
korrigált térfogatok ellenőrzése,
– a paraméterek ellenőrzése
7.2.4.2 A mérőléc cseréje úszós rendszereknél
– a mérőléc-korrekciók rögzítése a szintmérőrendszerben és a mérőberendezés kísérőlevelében,
– a vonatkozó mérőkamrából 1000 liter leürítése egy etalonedénybe, majd az üzemi térfogat
ellenőrzése,
– a paraméterek ellenőrzése
7.2.4.3 Ultrahangos rendszer mérőlécének cseréje
A mérőkamra gyártó által történő kalibrálása és az első hitelesítésnél leírt vizsgálatok elvégzése
7.2.4.4 Úszó cseréje úszós rendszernél
– az új úszókorrekciós értékek beprogramozása a szintmérőrendszerbe és beírása a mérőberendezés kísérőlevelébe,
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– az úszóhoz tartozó mérőkamrából 1000 liter leürítése egy mérőedénybe, majd az üzemi
térfogat ellenőrzése,
– a paraméterek ellenőrzése
7.2.4.5 A hőmérséklet-érzékelő cseréje
– az új hőmérséklet-érzékelő beírása a paraméterlistába és a mérőberendezés kísérőlevelébe,
– a hőmérőhöz tartozó mérőkamrából tetszőleges mennyiség leürítése, miközben fel kell
jegyezni és össze kell hasonlítani a leürítés hőmérsékletét egy etalon hőmérővel,
– a paraméterek ellenőrzése
7.2.4.6 Egy mérőkamra szinttáblázatának újrakészítése (mérőkamra kalibrálás pl. tartályjavítás után)
Egy vagy több mérőkamrához történő új szinttáblázat elkészítése után a teljes mérőrendszer
hitelességének érvényessége megszűnik.
Az ezt követő hitelesítésnél az újrakalibrált mérőkamrákat az első hitelesítésnek megfelelően
kell megvizsgálni. A vizsgálatnál a korábbi csővezeték-térfogatot figyelembe lehet venni, ha
azt nem változtatták meg. Azokat a mérőkamrákat, amelyeknek a szinttáblázatát nem módosították, nem kell a javítás után újra hitelesíteni. A kijavított mérőkamrák vizsgálata után a
mérőberendezést az eredeti érvényességi idővel kell lebélyegezni és jóváhagyni.
Ha a javításokat egy időszakos hitelesítés részeként végzik el, akkor a javított mérőkamrákat
az első hitelesítésre vonatkozó előírások szerint, a többi mérőkamrát pedig az időszakos hitelesítés előírásai szerint kell hitelesíteni.

7.3 Kiértékelés
A mérőrendszer azonosításához szükséges adatok, a hitelesítés körülményei, a mért és
számított értékek rögzítésére hitelesítési jegyzőkönyvet kell használni.
A hitelesítési jegyzőkönyvbe felvett mért értékeket összehasonlítva a helyes értékekkel, meg
kell határozni az egyes mérések hibáit.
A szintmérőrendszer megfelel a helyességi vizsgálaton, ha a megvizsgált egységek, ill. berendezések hibája a 6. pont metrológiai követelményeit teljesíti.
7.4 Bélyegzés
A hitelesítéskor megfelelőnek talált szintmérőrendszereket hitelesítési bélyegzéssel kell ellátni.
A bélyegzésnek a szintmérőrendszerre történő felhelyezését a rendszer Hitelesítési Engedélyében leírt helyeken és a leírt módon kell elvégezni.
7.5 Bizonylatolás
A szintmérőrendszer hitelesítéséről hitelesítési bizonyítványt kell kiállítani az érvényesség
feltüntetésével.
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8. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
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