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AZ ELŐÍRÁS HATÁLYA
Ez az előírás – a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény és annak végrehajtásáról szóló
127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet mellékletében felsorolt 1.0 osztályú kereskedelmi és
egyszerű ipari felhasználású gázmérőkre (a továbbiakban gázmérők) vonatkozik, kivéve az
ipari membrános gázmérőket, valamint a membrános gázmérőkkel hasonló kivitelű
ultrahangos gázmérőket.
Az előírás a gázmérőknek az Európai Parlament és Tanács 2014/32/EU irányelvét (MID)
honosító rendelet hatályba lépése előtt engedélyezett érvényes nemzeti típusvizsgálattal
rendelkező, valamint a MID hatályba lépése után forgalomba került és EU-típusvizsgálati
tanúsítvánnyal rendelkező gázmérők időszakos és javítás utáni hitelesítésére vonatkozik.
Jelen előírás az Európai Parlament és Tanács 2014/32/EU mérőműszerekre vonatkozó
irányelve (MID) alapján készült, figyelembe véve az EN 12480:2002/A1:2006 (Gas meters –
Rotary displacement meters), EN 12261:2002/A1:2006 (Gas meters – Turbine gas meters)
szabványokat, valamint az OIML R137-1&2:2012 gázmérőkre vonatkozó nemzetközi
harmonizált ajánlását.

1.1

Méréstartomány
Az 1.0 pontossági osztályú gázmérők méréstartományának teljesítenie kell az 1. táblázat
követelményeit:
1. táblázat
osztály
1.0

Qmax/ Qmin
≥20

Qmax/ Qt
≥5

Qr/ Qmax
1,2

1.2

Eltérések
A 2006. október 30. előtt hitelesítési engedélyt kapott gázmérők osztályba sorolása
(megjelölése) és műszaki jellemzői az 1. táblázat adataitól eltérhetnek. Az engedélyezett
eltéréseket az egyes típusvizsgálatok eredményes lezárása alapján kiadott határozatok és
típusvizsgálati jegyzőkönyvek tartalmazzák.

2.

MÉRTÉKEGYSÉGEK, JELÖLÉSEK

2.1

Használt mennyiségek
A gázmérők az átáramlott gáz térfogatát m3-ben jelezzék. Jelen előírásban használt
mennyiségek jelét, valamint e mennyiségek használható egységeit és az egységek jelét a
2. táblázat tartalmazza.
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2. táblázat

megnevezése

jele

térfogat
térfogatáram
idő

V
Q, qV
t

nyomás

p

hőmérséklet
sűrűség
relatív sűrűség

T

d

2.2

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

Pa

kelvin
K
kilogramm per köbméter kg/m3
–

további törvényes mértékegységeinek
megnevezése
jele
köbdeciméter
dm3
köbméter per óra
m3/h
óra
h
perc
min
bar
bar
millibar
mbar
Celsius-fok
°C
–
–
–
–

Jellemző mennyiségi értékek és hibák
3. táblázat
A mennyiségek jellemző értékei és a hibák
neve
jele és mértékegysége
térfogategységenkénti jelszám
A, 1/m3, 1/dm3
relatív alaphiba %
hr, %
mérési hiba
hm, %
súlyozott középhiba
hw, %
jelszám
N, –

2.3

Egyéb
A Hitelesítési Előírásban használt fontosabb indexek jelentése:
ü
a gáz üzemi állapotának jelölése
b
a gáz normálállapotának jelölése
ref a közeg referencia (specifikált) állapotának jelölése

3.

ALAPFOGALMAK

3.1

Gázmérő
A gázmérő olyan összegző mérőeszköz, amely folyamatosan méri és kijelzi a rajta átáramlott
gáz térfogatát.

3.2

A mérőturbinás gázmérő működési elve
A mérőturbinás mennyiségmérés közvetett mérés. Az áramló gáz egy járókereket forgat,
amely körülfordulásainak száma (N) arányos a járókerék síkjában lévő szabad
keresztmetszeten átáramló gáz üzemi térfogatával (Vü):

ahol:
A

térfogategységenkénti jelszám [jel/m3].

A körülfordulások számát mechanikus vagy/és elektronikus számlálómű (korrektor,
integrátor; számítóegység) összegzi további feldolgozás céljára.
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A járókerékből (mérőelem), mérőházból és számlálóműből álló mérőturbinás gázmérőt egy
egységnek kell tekinteni.
3.3

A forgódugattyús gázmérő működési elve
A forgódugattyús gázmérő köbözős rendszerű térfogatmérő eszköz, amely a rajta átáramló
gáz térfogatát két piskóta alakú forgó dugattyúnak és a ház közötti térfogatnak – a mérőkamra
térfogatnak – a mérésével végzi. A két piskóta alakú dugattyú – egymást nem érintve, –
egymással szemben forog. A ciklustérfogat (V) négyszerese a mérőkamra térfogatának. A
forgódugattyúk szinkronizált szembeforgását a dugattyúk tengelyére szerelt, kapcsolódó
fogaskerekek biztosítják. Az egyik forgódugattyú tengelyének forgását mágneskuplung viszi
át a túlnyomás alatti térből a számlálóműhöz, amelynek jelzőszerkezete az átáramlott gáz
térfogatát törvényes mértékegységben mutatja.
A gázmérőn átáramlott üzemi térfogat (Vü) a ciklustérfogat és a ciklusok számának (N)
szorzatával arányos:
Vü = V * N

4.

MEGHATÁROZÁSOK

4.1

Térfogatáram (Q, qV)
A gázmérőn adott idő alatt átáramló gáz térfogatának (V) és az átáramlási időnek (t) a
hányadosa:

Jele: Q vagy qV.
4.2

Mérési tartomány
A gázmérőnek a Qmax legnagyobb térfogatáram és a Qmin legkisebb térfogatáram által határolt
tartománya, amelynél a gázmérő megfelel a legnagyobb megengedett hibára vonatkozó
követelményeknek.

4.3

Legkisebb (minimális) térfogatáram (Qmin)
Az a legkisebb térfogatáram, amelynél a gázmérőn kijelzett mennyiség megfelel a legnagyobb
megengedett hibára vonatkozó követelményeknek.

4.4

Legnagyobb (maximális) térfogatáram (Qmax)
Az a legnagyobb térfogatáram, amelyen a gázmérő tartósan, meghibásodás nélkül képes
üzemelni úgy, hogy gázmérőn kijelzett mennyiség megfelel a legnagyobb megengedett hibára
vonatkozó követelményeknek.

4.5

Határ térfogatáram (Qt)
Az a legnagyobb (Qmax) és legkisebb (Qmin) térfogatáram közötti térfogatáram érték, amely a
mérési tartományt két részre (alsó és felső mérési tartomány) osztja, mindkét tartományt saját
legnagyobb megengedett hiba (a hibahatár) jellemezi.

4.6

Túlterhelési térfogatáram (Qr)
Az a legnagyobb térfogatáram, amelynél a mérő meghibásodás nélkül rövid ideig
működtethető.
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4.7

Mérőelem
A gázmérő gázzal közvetlenül érintkező azon része (pl. járókerék), amely a térfogatáram
bemenőjelet pl. szögelfordulás vagy impulzus kimenőjellé alakítja. A mérőturbina járókerekét
az áramló gáz impulzusereje hozza forgó mozgásba, a forgódugattyús gázmérő dugattyúja az
áramlás folytán létrejövő nyomáskülönbség hatására működik. A mérőelem szabályozó
áttételi egység útján a számlálószerkezetet működteti.

4.8

Áttételi egység
A mérőelem forgását a számlálóműhöz közvetítő egység, amely biztosítja, hogy a
fordulatoknak megfelelő térfogat a szükséges áttételeken keresztül a számlálóműnél törvényes
mértékegységben jelenjen meg, ugyanakkor mágneskuplung segítségével hermetikusan
elválasztja a nyomás alatti teret (gáztér) az atmoszférikus nyomáson lévő tértől (számlálómű).

4.9

Számlálómű
Az áttételi egységtől a gázmérő hibagörbéjének adott határok közé történő beszabályozását
lehetővé tevő cserekerékpár közvetítésével érkező, fordulat bemenő jeleket integrálja, és az
eredményt dekadikus formában, törvényes mértékegységben jeleníti meg.
Kivitele szerint lehet ugró számdobos (az „ugrás” alól kivétel a legkisebb helyértékű, a
gázmérő működésekor gyakorlatilag folyamatosan mozgó számdob), vagy elektronikus.

4.10

Számlálómű kapacitása
Az a gáztérfogat, amelynek átáramlása után a gázmérő jelzőszerkezete – kezdő („0”) állásból
indulva, – újra kezdő helyzetet mutat.

4.11

Ciklus
A gázmérő (forgódugattyús) mérőeleme állandóan ismétlődő mozgásának azon része, amelyet
két egymást követő, azonos mozgásértelmű helyzet határol.

4.12

Ciklustérfogat
A gázmérőn (forgódugattyús) egy teljes működési ciklus alatt átáramlott gáz térfogata. A
forgódugattyús gázmérő adattábláján a ciklustérfogat elméleti (névleges) értékét fel kell
tüntetni.

4.13

Mért gáztérfogat
A gázmérő mérőelemén meghatározott idő alatt átáramlott gáz mennyisége.

4.14

Üzemi körülmények
A gázmérő akkor működik üzemi körülmények között, ha a pontosságát befolyásoló
gáznyomás, gázhőmérséklet, gázösszetétel, környezeti hőmérséklet, és az áramlás
jellemzőinek értékei a típusvizsgálati jegyzőkönyvében és/vagy gépkönyvében megadott
üzemi tartományokba esnek.

4.15

Üzemi nyomás (pü)
A gázmérő bemeneténél, vagy a gázmérőn az erre kijelölt helyen mért gáz nyomása, amelyre
a kijelzett térfogat vonatkozik.
A nyomáselvételi hely megjelölése: pm (vagy pr).

4.16

Üzemi nyomástartomány (mérőturbinánál)
A gázmérőnek az a nyomástartománya, amelyre a gázmérőt hitelesítették.

4.17

Megengedett legnagyobb nyomás (pmax) (mérőturbinánál)
A gázmérő gyártója által specifikált nyomás, amelyen a gázmérő alkalmazható.
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4.18

Üzemi hőmérséklet (tü)
A gázmérő bemeneti csonkján vagy a követő csőszakaszban a gáz hőmérsékletének mérésére
kiképezett csatlakozóhelyen mérhető hőmérséklet.

4.19

A normálállapot jellemzői
Azok az állapotjellemzők, amelyekre a gáz üzemi állapotban megmért térfogatát a gáztörvény
alapján át kell számítani.
Magyarországon a gáz normálállapot értékei:

Normálnyomás:
pb = 101,325 kPa

Normálhőmérséklet: Tb = 288,15 K (15 °C)

4.20

Számítóegység (gáztérfogat-korrektor)
Olyan készülék, amely az üzemi állapotjellemzők mellett megmért gázmennyiséget átszámítja
normálállapotra.
Kivitele szerint lehet:

T-korrektor (hőmérséklet-korrektor),

PT-korrektor (nyomás- és hőmérséklet-korrektor),

PTZ-korrektor, amely az ideális gáztól való eltérést is figyelembe veszi a
kompresszibilitási tényező használatával.

4.21

Mechanikus tengelykimenet térfogat-egyenértéke
A tengelykimenet egy teljes fordulatának megfelelő térfogatérték.
Jele: 1 tr ̂ ... m3.

4.22

Elektronikus jelkimenet térfogat-egyenértéke
Az egy jelkülönbséghez (impulzushoz) tartozó térfogatérték. (Ennek reciproka az impulzusegyenérték.)
Jele: 1 imp ̂ ... m3 vagy … =jel/m3; illetve a reciproka: 1 m3 ̂ ... imp
Az elektronikus jelkimenetek lehetnek alacsony illetve nagyfrekvenciás megjelölésűek:

alacsony frekvenciás: LF (angol jelölés) és NF (német jelölés),

nagyfrekvenciás: HF (angol és német jelölés).

4.23

Nyomásveszteség
A gáz áramlásakor a gázmérő bemenetén és kimenetén – az azonos keresztmetszetekben –
mérhető nyomások különbsége.

4.24

Mérési adag
Az egy mérésnél (fel)használt gáz mennyisége.

4.25

Mérési (jelzési) hiba
A mérési hiba a gázmérő által mért térfogat (Vi) és az átáramlott gáztérfogat leszármaztatott
referencia értékének (Vref) a különbsége. A mérési hiba relatív százalékos értéke (h):
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4.26

Referencia körülmények
A mérési eredmények összehasonlíthatóságát biztosító, vizsgálati körülmények:

Mérőközeg: levegő vagy földgáz
o
hőmérséklete: (20 ± 5) °C,
o
nyomása: (86 ÷ 106) kPa.

Relatív páratartalom: (60 ± 25)%

Gázmérő beépítése:
o
megelőző egyenes csőszakasz
o
forgódugattyús gázmérőknél ≥ 3 D
o
egyéb gázmérőknél ≥ 10 D
o
követő egyenes csőszakasz ≥ 3 D.

Villamos jelkimenet esetén:
o
elektromágneses szempontból zavarmentes tér,
o
tápfeszültség a gyártóművi előírások szerint.
Megjegyzés: nagynyomású méréseket referencia körülményektől eltérő körülmények között is
el lehet végezni.

4.27

Alaphiba (hr)
A mérési hiba értéke referencia körülmények között.

4.28

Járulékos hiba
A mérőeszköz üzemi körülmények és referencia körülmények között mért hibájának
(alaphibájának) különbsége.

4.29

Beszabályozás
Az a tevékenység, amelyet a gázmérő meghatározott alkatrészén vagy alkatrészein
(cserekerékpár) azzal a céllal végeznek, hogy a gázmérő mérési hibája (alaphibája) a teljes
mérési tartományában a megengedett hibahatáron belül legyen.

4.30

Hitelesítés
Az a hatósági tevékenység, amelynek során szemrevételezéssel és mérések alapján eldöntésre
kerül, hogy a hitelesítésre bemutatott gázmérő megfelel-e a jelen Hitelesítési Előírásban, a
típusára kiadott típus-jóváhagyási engedélyében, vagy hitelesítési engedélyben, vagy EU
típusvizsgálati tanúsítványában és a vonatkozó szabályokban foglalt mérésügyi
követelményeknek.

4.31

Hitelesítési hibahatár
A hitelesítési eljárás során figyelembe veendő, pozitív és negatív irányban a legnagyobb
megengedett relatív százalékos hibák.

4.32

Üzemi hibahatár
A gázmérő mérési hibájának határértéke üzemi körülmények között. Értéke a hitelesítési
hibahatár értékének kétszerese.
Az üzemi hibahatár értékek ajánlott értékek.

4.33

Hitelesítési időköz
Az a jogszabályban előírt időtartam, melynek lejártakor a gázmérő hitelessége érvényét
veszíti, és újra kell hitelesíttetni.
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Súlyozott középhiba
A súlyozott középhiba számítása:

ahol:
a Qi  0,7Qmax esetén és
a 0,7Qmax < Qi  Qmax esetén.
hi
ki

a Qi terhelésen meghatározott hiba,
a súlyozási tényező a Qi terhelésen.

5.

MEGJELÖLÉS, FELIRATOK

5.1

Kötelező jellegű feliratok
A gázmérő fő adattábláján – vagy külön erre a célra rendszeresített helyen – a következő
adatokat kell jól láthatóan, olvashatóan és letörölhetetlenül feltüntetni:
o
a gázmérő típus megjelölését,
o
a típus-jóváhagyási engedély, vagy hitelesítési engedély, vagy EU típus- vagy
tervvizsgálati tanúsítvány jelét és számát,
o
a gyártó nevét és/vagy bejegyzett gyári jelét,
o
a gázmérő gyártási számát és a gyártási évét,
o
a gázmérő pontossági osztályát,
o
a legnagyobb térfogatáramot Qmax = ... m3/h (vagy dm3/h) formában,
o
a legkisebb térfogatáramot: Qmin = ... m3/h (vagy dm3/h) formában,

mérőturbináknál:
o
a megengedett legnagyobb nyomást, pmax = ... MPa (vagy bar),
o
a gázmérő működési hőmérséklet-tartományát, t = … – … °C és üzemi
nyomástartományát p = ... – … MPa (vagy bar) túlnyomás formában, amelyre a
legnagyobb megengedett hiba specifikálva van,

forgódugattyús gázmérőknél:
o
a legnagyobb üzemi nyomást, pmax = ... MPa (vagy bar),
o
a hőmérsékleti osztályt, (régebbi mérőknél a gáz üzemi hőmérséklet-tartományát),
o
a ciklustérfogat névleges értékét V = ... dm3 (vagy m3) formában.
A gázmérő felépítésétől függően értelemszerűen a fő adattáblán vagy kiegészítő adattáblákon
feltüntetendő adatok:

a tengelykimenetekhez tartozó fordulat-egyenértékek,

a tengelykimenetek forgásiránya,

a tengelykimenetek legnagyobb megengedett terhelőnyomaték értéke: Mmax ̂ ... Nm,

az impulzusadók impulzus-egyenértéke: imp/m3 vagy 1m3 ̂ ... imp,

az impulzusadók tápfeszültsége és Rb védettsége,

a nyomáselvételi hely megjelölése: pm (vagy pr),

hőmérséklet-korrekciós gázmérő esetén fel kell tüntetni a gáz normálhőmérsékletét
tb = 15 C (vagy Tb = 288,15 K) formában.
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5.2

A gázáramlás iránya
Azoknál a gázmérőknél, amelyek számlálószerkezete csak egy kitüntetett gázáramlási irány
esetén működik összegző értelemben, ezt az irányt nyíllal kell jelölni.

5.3

Fakultatív jellegű feliratok
Az egyes gázmérő-típusok típus-jóváhagyási engedélye, vagy hitelesítési engedélye, illetve
EU típus vagy tervvizsgálati tanúsítványa más feliratok – pl. a gázmérő 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.

6.

METROLÓGIAI KÖVETELMÉNYEK

6.1

A gázmérők hibái

6.1.1

Megengedett hibák
Az 1.0 osztályba sorolt ipari gázmérők – referencia körülmények közötti – hitelesítési
hibahatárát és – üzemi körülmények közötti – üzemi hibahatárát a 4. táblázat tartalmazza.
4. táblázat
Térfogatáram, Q
pontossági osztály
Qmin ≤ Q < Qt
Qt ≤ Q ≤ Qmax

Hitelesítési hibahatár
1.0
± 2%
± 1%

Üzemi hibahatár
1.0
± 4%
± 2%

További követelmény: abban az esetben, ha a Qt – Qmax térfogatáram tartományban az összes
hiba azonos előjelű, akkor egyik sem haladhatja meg a 0,5 %-ot.
Megjegyzés: Az üzemi hibahatár értékek ajánlott értékek.
A Qt határtérfogatáram meghatározása:
5. táblázat
Méréstartomány Qmin/Qmax (átfogás)
1 : 20
1 : 30
1 : 50
> 1 : 50

Qt térfogatáram
0,20 Qmax
0,15 Qmax
0,10 Qmax
0,10 Qmax, (0,05 Qmax*)

* forgódugattyús gázmérőknél
6.1.2

Súlyozott középhiba
A gázmérőt úgy kell beszabályozni, hogy a súlyozott középhiba hW értéke ± 0,4%-nál kisebb
legyen.

7.

HITELESÍTÉS

7.1

A hitelesítő berendezés
A gázmérők hitelesítését megfelelő, a BFKH által hitelesítő berendezéssé nyilvánított
berendezésen kell elvégezni.
A hitelesítő berendezés kiterjesztett mérési bizonytalansága (k = 2) legyen kisebb, mint a
hitelesítendő mérőeszközre vonatkozó legnagyobb megengedett hiba egyharmada.
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A hitelesítő berendezés gázmérő etalonjainak kalibrálási időköze nem haladhatja meg az 5
évet.
A hitelesítés során alkalmazott egyéb mérőeszközök (hőmérő, nyomásmérő (p, dp),
páratartalom-mérő és jelfeldolgozó elektronika) BFKH, vagy valamelyik területi mérésügyi
hatóság (indokolt esetben akkreditált kalibráló laboratórium) által kiadott két évnél nem
régebbi kalibrálási bizonyítvánnyal rendelkezzenek.
Évenként ellenőrizni kell a hitelesítő berendezést
laboratóriumok közötti összehasonlító körméréssel.

referencia

gázmérőkkel

vagy

Általános követelmény, hogy a hitelesítő berendezés kialakítása biztosítsa a vizsgálandó
mérők előírásszerű felfogását, a mérőkör referencia-körülményeknek megfelelő táplálását, a
gazdaságos és megbízható hitelesítés feltételeit.
7.1.1

A hitelesítő berendezés dokumentációja
A hitelesítő berendezés dokumentációja az alábbi adatokat tartalmazza:

az ME 827-M Tájékoztatóban 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

az alkalmazott mérőeszközöket, etalonok jegyzékét, adataikat, bizonyítványait

a hitelesítési eljárás részletes leírását, a berendezés és a számítógépes program
kezelésével, program menüpontjaival, jegyzőkönyvezéssel, archiválással

a mérési jegyzőkönyv mintákat

a hitelesítő berendezés évenkénti ellenőrzésének jegyzőkönyveit

7.2

A hitelesítő helyiség

7.2.1

A hitelesítő helyiség engedélyezése
A gázmérők hitelesítésének előkészítését és hitelesítését csak a BFKH-val együttműködési
megállapodást kötött hitelesítő laboratóriumban lehet elvégezni.
A helyiség mérésügyi jóváhagyása, illetve engedélyezése más, szükséges hatósági
engedélyeztetési eljárások alól nem mentesít, azokat nem helyettesíti.

7.2.2

Egyéb tevékenység a hitelesítő helyiségben
A hitelesítő laboratóriumban hitelesítési engedéllyel nem rendelkező mérőeszközök
mérésügyi minősítése és minden olyan metrológiai jellegű tevékenység is végezhető, amelyet
a BFKH illetékes osztálya és az üzemeltető közösen engedélyez, amely hatósági előírásokkal,
élet-, munka- és vagyonvédelmi szempontokkal nem ütközik (pl. típusvizsgálat, kutatási és
fejlesztési munkák).
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A hitelesítő helyiség által biztosítandó általános feltételek
A hitelesítő helyiség méretei - alapterülete és magassága - olyanok legyenek, amelyek minden
szempontból biztosítják a szükséges berendezések (hitelesítő berendezések, szerelvények,
készülékek, csőidomok, gépek, tárlók stb.) célszerű, ergonomikus elhelyezését, a normális
munkavégzés feltételeit, az eszközök rendeltetésszerű használatát.
A hitelesítő laboratórium és berendezéseinek rendje és tisztasága feleljen meg az adott célú
metrológiai létesítménytől elvárható követelményeknek. Ergonómiai szempontból feleljen
meg a mérőszobákra előírt követelményeknek. (Így pl. motorokat és más zajkeltő
berendezéseket a laboratóriumon kívül kell telepíteni, vagy a laboratóriumban külön
zajmentes irányító-vezérlő helyiséget kell létrehozni.)
A laboratórium padlózata pormentes legyen. A padlózat anyagának megválasztásánál a kopásés ütésállóság, a csúszásmentesség és könnyű tisztántarthatóság a legfontosabb szempontok.
A hitelesítő laboratóriumot olyan mérőberendezésekkel és mérőeszközökkel kell felszerelni,
amelyek biztosítják a vizsgálatok (típusvizsgálatok és hitelesítések) korrekt és hatékony
elvégzését.
A hitelesítő laboratóriumot megfelelő bútorokkal és más berendezési tárgyakkal kell
felszerelni a mérőeszközök, mérési segédeszközök, készülékek, szerelvények stb.
rendeltetésszerű tárolására és az ott dolgozó személyzet megfelelő elhelyezésére.
A hitelesítő laboratórium elhelyezését lehetőség szerint úgy kell megválasztani, hogy ne
legyen szabaddal érintkező fala. Ha ez nem oldható meg, gondoskodni kell arról, hogy a
hitelesítő berendezést és tartozékait közvetlen napsugárzás ne érje (pl. az ablakba vagy ablak
elé szerelt Reluxa redőny alkalmazásával). Ha a hitelesítő laboratóriumba a szabadból lehet
bejutni, a bejáratnál légzsilipet kell kialakítani.

7.2.4

A hitelesítő helyiség által biztosítandó referencia feltételek
A helyiség hőmérséklete az időjárási viszonyoktól függően 15 °C és 25 °C [(20 ± 5) °C)]
között legyen.
A helyiség hőmérséklete egy munkanap (vagy egy műszak) alatt ± 2 °C-on belül maradjon.
A mérések folyamán a hőmérsékletváltozás sebessége a 0,5 °C/h értéket nem haladhatja meg.

7.3

Hitelesítési eljárás

7.3.1

Előkészítés, külalaki vizsgálat
Szemrevételezéssel ellenőrizni kell, hogy a hitelesítésre bemutatott gázmérő külalaki
szempontból és feliratokat, jelöléseket és bélyegezhetőséget illetően megfelel-e a jelen
előírásban és a vonatkozó típusvizsgálati jegyzőkönyvben foglalt követelményeknek.

7.3.1.1 Előkészítés
Az egy napon vagy egy műszakban hitelesítésre bemutatni kívánt gázmérőket a hitelesítést
megelőzően a vizsgáló helyiség (labor) hőmérsékletén kell temperálni. Ha ez nem lehetséges,
a hitelesítésre váró gázmérőket olyan helyiségben kell tárolni, amelynek klímája a laboréhoz
hasonló és a szükséges temperálódást hosszabb-rövidebb járatással kell biztosítani.
Lényegesen eltérő hőmérsékletű tároló helyiség esetén ügyelni kell arra, hogy a temperálás
folyamán a gázmérőkben a víz ne kondenzálódjon.
A mechanikus számlálóval rendelkező mérők esetén a hitelesítés előtt vagy alatt ellenőrizni
kell a számdob helyes működését.
A mérőknek a gyártó (javító) utasítása szerinti üzemkész állapotban kell lenniük.
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7.3.1.2 Szemrevételezés, külalaki vizsgálat
Ennek során ellenőrizni kell, hogy

a bemutatott gázmérők általánosságban megfelelnek-e a jóváhagyott típusnak,

a kiegészítő egységek (ha vannak) csatlakoztatása előírásszerű-e és megfelelnek-e a
gyártó vonatkozó dokumentumainak,

a gázmérők a jelen előírás „5. Megjelölés” című fejezetében, illetve a típusvizsgálati
engedélyében előírt feliratokkal és jelölésekkel rendelkeznek-e,

a gázmérő házán nincs-e horpadás, sérülés, vagy festési hiányosság,

a számlálóművet védő üveglap (vagy ezt helyettesítő más anyag) és az adattábla ép,
tiszta, át nem látszó festékbevonattól, szennyeződéstől menetes-e,

a számok, feliratok jól olvashatók, az osztásközök egyenletesek, az indexjelek és
osztásvonalak megfelelő kivitelűek-e,

a köbmétereket és törtrészeit elválasztó tizedesjel, az SI mértékegység, – amelyben a
gázmérő az átáramlott gáztérfogatot kijelzi – fel van-e tüntetve, az egész köbmétereket
és decimális törtrészeit mutató jelzőelemek feltűnően el vannak-e határolva,

az átáramlás iránya helyesen van-e feltüntetve,

a hitelesítési és biztosító bélyegzések alkalmazására szolgáló óncseppek, ólom(műanyag) pogácsák, plombák az előírt helyeken vannak-e, vagy a bélyegzést hordozó
műanyag plombák, matricák, esetleg más, engedélyezett megoldás elhelyezésére előírt
hely megfelelően előkészítve rendelkezésre áll-e.
A külalaki követelmények maradéktalan teljesülése nélkül a gázmérők méréstechnikai
vizsgálatát nem lehet megkezdeni, a hitelesítést meg kell szakítani.
7.3.2

Méréstechnikai vizsgálat

7.3.2.1 Előkészítés
A gázmérőt a gyártóművi utasításoknak megfelelően fel kell szerelni a vizsgáló berendezésre.
A gázmérő kimenő és bemenő csonkjához csatlakozó egyenes csőszakaszok a gázmérővel
azonos névleges átmérőjűek legyenek.
7.3.2.2 A mérőkör tömörségének ellenőrzése
A tömörség ellenőrzése során meg kell győződni arról, hogy az etalon és a gázmérő, valamint
a csatlakozó szerelvények és vezetékek – vagyis a mérőkör – tömörsége megfelelő-e.
A tömörségvizsgálat elvégzéséhez a mérőkör szívó oldali csövének végére vakkarimát kell
elhelyezni és a mérőkörben a légszivattyú segítségével a légköri alatti nyomást kell
létrehozni, majd a terhelésszabályozó szerelvénnyel a mérőkört le kell zárni.
A mérőkörbe bekötött nyomásmérő jelzi és/vagy érzékeli ezt a nyomást, és esetleges
változását kimutatja. A mérőkör tömörnek tekinthető, ha a szivárgás kisebb, mint a vizsgált
gázmérő legkisebb térfogatának (Qmin-nek) 0,1%-a. A tömörségi feltétel az alábbi módon
teljesül, ha a mérőkörbe bekötött nyomásmérőn a nyomásesés Δp kisebb, mint 0,2 mbar,
ahol

a mérőkörbe bezárt levegő (Vbezárt) térfogatát becsléssel kell meghatározni,
a tömörségvizsgálat idejének (Δt) számítása:

Készítette: Czibulka Csaba, Kálóczi László Ellenőrizte: Nagyné Szilágyi Zsófia
Jóváhagyta: Dr. György István
3. kiadás
Készült: 2019. január 15.
14[15] oldal
Az adatbázisban lévő elektronikus változat az érvényes!
Nyomtatás kelte:
2019. 02. 20.

BFKH
MMFF

HE 2/2-2019
IPARI GÁZMÉRŐK

A nyomás ezt meghaladó csökkenése esetén meg kell szüntetni a tömörtelenséget, különben a
hitelesítési eljárás nem folytatható.
Szívott mérőkörben a tömörség ellenőrzését túlnyomással is el lehet végezni.
A tömörségi feltétel teljesülése más vizsgálati eljárással is biztosítható.
A tömörség ellenőrzése a mérőkör szakaszaira külön-külön is elvégezhető.
7.3.2.3 Helyességi vizsgálat
Ellenőrizni kell, hogy a gázmérő megfelel-e a 6.1 pont metrológiai követelményeinek.
A gázmérő hibáját a 6. táblázat szerinti térfogatáramoknál kell meghatározni:
(A beállítandó terhelések tűrése ± 5%).
6. táblázat
Átfogás
1:20 és 1:30
≥ 1:50

Térfogatáram, m3/h
Qmin, 0,05Qmax*, 0,1Qmax, 0,25Qmax, 0,4Qmax, 0,7Qmax, Qmax
Qmin, 0,05Qmax, 0,15Qmax, 0,25Qmax, 0,4Qmax, 0,7Qmax, Qmax

* ha ez az érték nagyobb, mint Qmin
7.3.2.4 Impulzus kimenetek vizsgálata
Abban az esetben, ha a gázmérő több impulzus kimenettel rendelkezik, minden kimenetet
ellenőrizni kell Qmax térfogatáramon a gázmérő hibájának meghatározásával.
7.4

Kiértékelés
A gázmérő 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 a gázmérő hibáit (hibagörbéjét).
A gázmérő megfelel a helyességi vizsgálaton, ha a 6.1 pont metrológiai követelményeit
teljesíti.

7.5

Bélyegzés
A hitelesítéskor megfelelőnek talált mérőket hitelesítési bélyegzéssel kell ellátni.
A bélyegzésnek a gázmérőre történő felhelyezését a mérő Hitelesítési Engedélyében, vagy a
Típusjóváhagyási engedélyében, illetve az EU Típusvizsgálati Tanúsítványában leírt helyeken
és a leírt módon kell elvégezni.

7.6

Bizonylatolás
A gázmérő hitelesítéséről hitelesítési bizonyítványt kell kiállítani a hitelesítési hibahatár (vagy
pontossági osztály) és az érvényesség feltüntetésével.

8.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK
–
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