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1.

AZ ELŐÍRÁS HATÁLYA

1.1

Hatály
Jelen hitelesítési előírás hatálya azon lakossági, kereskedelmi és egyszerű ipari felhasználású
hideg és melegvízmérőkre terjed ki, amelyek műszaki paraméterei a 8/2002. (VII. 11.) GKM
rendelet alapján vannak meghatározva.
Jelen előírás a vízmérők első, gyártás utáni első hitelesítésére, a 4 és 6 év hitelesség
érvényesség lejáratát követő, javítás utáni hitelesítésre vonatkozik. A vízmérőknél az
időszakos hitelesítés a javítás utáni hitelesítéssel megegyező eljárás.
A 2006. október 30. előtt hitelesítési engedélyt kapott vízmérők első, és javítás utáni
hitelesítését a HE 6/1-2006 és a HE 79/1-2006 hitelesítési előírások szerint kell elvégezni.
Ebben a hitelesítési előírásban leírt eljárás és összhangban van a következő kiadványokkal:
• 8/2006 (II. 27.) GKM rendelet a mérőeszközökre vonatkozó egyedi előírásokról.
• MSZ EN 14154-1:2005 Vízmérők. Általános követelmények
• MSZ EN 14154-2:2005 Vízmérők. Beépítési és használati feltételek
• MSZ EN 14154-3:2005 Vízmérők. Vizsgálati módszerek és vizsgálóberendezések.
• OIML R 49 ajánlása a vízmérőkről.
A későbbiekben előforduló érdemi módosítás(ok) a jelen Hitelesítési Előírás újrakiadását
teszi(k) szükségessé.

2.

MÉRTÉKEGYSÉGEK, JELÖLÉSEK

A vízmérők az átfolyt víz térfogatát köbméterben (jele: m3) jelezzék. Jelen előírásban használt
mennyiségek jelét, valamint ezen mennyiségek használható egységeit és az egységek jelét az
1. táblázat tartalmazza.
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3.

ALAPFOGALMAK

3.1

Vízmérő
Üzemi körülmények között a mérőátalakítón átfolyó víz mennyiségének mérésére, a mért
érték tárolása és kijelzésére szolgáló műszer.

3.2

Hideg-, meleg-, forróvíz
A víz akkor
• hidegvíz, ha hőmérséklete ≤ 30 °C,
• melegvíz, ha hőmérséklete > 30 °C, de ≤ 90 °C,
• forróvíz, ha hőmérséklete >90 °C.

3.3

Működési elv
Működési elvük szerint az alábbi főbb típusok ismertek:
• szárnykerekes vízmérők, amelyekben a vízáram radiális átömlésű turbinát, szárny- kereket
hajt meg
• Woltmann rendszerű vízmérők, amelyekben a vízáram axiális átömlésű turbinát hajt meg
• mozgófalú vízmérők (pl. keringőgyűrűs, oválkerekes, támolygótárcsás vízmérők),
amelyekben az elmozduló falak periódusonként egy-egy kamratérfogatnyi vizet engednek
át a mérőn.

3.4

A vízmérő fő részei

3.4.1

Ház
A vízmérő háza biztosítja a csővezeték folytonosságát, magába foglalja a mérőelemet,
valamint típustól függően a számláló szerkezetet, a távadót, a szűrőt és a szabályozó szervet.
Csatlakoztatás szerint lehetnek
• Menetes vagy
• karimás csatlakozású házak.

3.4.2

Számlálószerkezet
A számlálószerkezet lehet
• mechanikus (szárazonfutó vagy nedvesenfutó),
• elektromechanikus,
• elektronikus.
A kijelzett érték megjelenítése szerint a számláló lehet
• mutatós,
• számdobos,
• kombinált kijelzős (mutatós-számdobos).

3.4.3

Távadó
A távadó lehet
• közvetlen távadó, amely a jeleket áttételezés nélkül továbbítja,
• áttételezett távadó, amelynél egy jel folyadék-egyenértéke 1 x, 2 x vagy 5 x 10n m3
alakban fejezhető ki, ahol n egész szám.
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3.4.4

Szűrő
A szűrő lehet
• a mérő bemenő csonkjában elhelyezett síkrács,
• a mérő bemenő csonkjában elhelyezett rácsos henger, vagy kúp,
• a mérőátalakítót körbefogó kosárszűrő,
• a lapátkerék előtt és mögött lévő rács-feltét.

3.4.5

Szabályozó szerv(ek)
A szabályozó szerv(ek) a mérő kialakításától függően lehet(nek)
• mellékáramú szabályozódugó,
• változtatható magasságú szárnytengelycsap,
• változtatható magasságú szárnykerék,
• torlólapátok,
• szabályozó szárny.

3.5

Vízátvezetés
A radiális átömlésű, szárnykerekes vízmérők vízátvezetése lehet
• egysugaras, amelyben a vízsugarat a ház beömlő furatán át vezetik a szárnykerék
lapátjaira és azonos síkban, a ház másik, – kiömlő – furatán át vezetik el;
• többsugaras, amelyben a vízsugarat a szárnyház több nyílásán át vezetik a szárnykerék
pályájának kerületére és azzal párhuzamosan, más síkban elhelyezkedő nyílásokon át
vezetik el;
• vegyes, ha az egysugaras rendszerű vízmérő beömlőnyílása több csatornára oszlik.

3.6

Mérőelem
Az axiális átömlésű, turbinás (Woltmann rendszerű) vízmérők mérőeleme lehet
• csőtengellyel párhuzamos tengelyű vagy
• csőtengelyre merőleges tengelyű turbina.

3.7

Cserélhető mérőszerkezetű (mérőkapszulás, patronos) mérő
Egy mérő, cserélhető mérőszerkezetes kivitele lehetővé teszi, hogy a hálózatba bekötött
vízmérőházba annak kiszerelése nélkül, a beépítés helyén hitelesített mérőszerkezetet
lehessen beszerelni.

4.

MEGHATÁROZÁSOK

4.1

Vízmennyiség (V)
A mérőn a leolvasás pillanatáig átáramlott víz térfogata (összegzett érték).

4.2

Térfogatáram (Q)
A mérőn időegység alatt átáramlott víz térfogata
V
Q=
t

4.3

Maximális térfogatáram (Q4)
A maximális térfogatáram az a legmagasabb térfogatáram, amelynél a vízmérő meghibásodás
nélkül rövid ideig megfelelően működik.
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4.4

Névleges térfogatáram (Q3)
Az a legmagasabb térfogatáram, amelynél a vízmérő szokásos üzemi körülmények között,
azaz egyenletes vagy szakaszos térfogatáram mellett megfelelően működik.
A MID direktíva szerint a Q3 értéke az alábbi lehet: 1; 1,6; 2,5; 4; 6,3; 10; 16>; 25; 40; 63;
100; 160; 250; 400; 630; 1000; 1600; 2500; 4000; 6300.

4.5

Átmeneti térfogatáram (Q2)
Az átmeneti térfogatáram a névleges térfogatáram és a minimális térfogatáram között lévő
azon térfogatáram érték, amelynél a térfogatáram-tartomány két zónára, a felső és alsó
terhelési zónára osztható. Mind két zónára más legnagyobb megengedett hibaérték (MPE)
vonatkozik.

4.6

Minimális térfogatáram (Q1)
Az a legkisebb térfogatáram, amelynél a vízmérő kijelzése megfelel a legnagyobb
megengedett hibával kapcsolatos követelményeknek.
A minimális térfogatáram értékeit az alábbi átfogási tartomány adja meg Q3/Q1:
10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 250; 315; 400; 500; 630; 800.

4.7

Térfogatáram-tartomány
A minimális és a maximális térfogatáram-értékek által határolt (pl. két részre osztott)
tartomány. A különböző (alsó és felső) tartományokban a vízmérő hibáinak megengedett
(előírt) értékei különböznek egymástól.

4.8

Terhelés (Qr)
A Q pillanatnyi és a Qn névleges térfogatáram aránya %-ban:
Q
Qr =
∗ 100%
Qn

4.9

Nyomás (p)
A víz nyomása a csőben, közvetlenül a vízmérő előtt mérve.

4.10

Nyomásveszteség (∆p)
A vízmérő bemenő és kimenő csatlakozásai között mérhető nyomáskülönbség. (A
nyomásveszteség a térfogatáram függvénye.)

4.11

A vízmérő jelzése (E vagy K)
A vízmérőről leolvasható érték, a leolvasás pillanatáig a mérőn átáramlott víz térfogata.

4.12

A mérési eredmény (M)
Egy adott vízmennyiség átáramlása utáni (E) és előtti (K) jelzés különbsége:

M=E-K
4.13

A vízmérő abszolút hibája (H)
A mérési eredmény (M) és az átáramlott vízmennyiség etalonnal mért helyes értékének (V) a
különbsége:
H = M – V = (E – K) - V
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4.14

A vízmérő relatív hibája (h)
Az abszolút hibának (H) és a vízmennyiség etalonnal mért helyes értékének (V) a hányadosa,
%-ban kifejezve:
H
h = ∗ 100%
V

4.15

Hitelesítési hibahatárok
A vízmérők relatív hibáinak megengedett határértékei.

5.

SZERKEZETI ELŐÍRÁSOK

5.1

Nyomásállóság, nyomásesés
A mérőnek működési hiba, szivárgás nélkül el kell viselnie a mérőre megengedett legnagyobb
hálózati nyomás folyamatos hatását. A mérőn megengedett legnagyobb nyomásesés a
maximális térfogatáramnál 1 bar, a névlegesnél 0,25 bar.

5.2

Kijelzőszerkezet
A kijelzőszerkezet legyen (a részjelzések egyszerű összeolvasásával) m3-ben leolvasható. Az
egész köbmétereket jelző rész színkódja fekete vagy kék, a köbméter tört részeit jelző, a
hitelesítés során használandó rész színkódja általában piros, de mindenképpen eltérő színű
legyen. A mérőn átáramló víz mennyiségét jelezheti:
• egy vagy több, kör alakú skálához képest elmozduló (hagyományos, analóg) mutató,
illetve indexvonal előtt elmozduló számtárcsa,
• egy sorban, több ablakban megjelenő számjegyek sorozata (pl. számdob),
• az előző két megoldás kombinációja.

A számdobos kijelzőkön az egyes számdobok átfordulása a megelőző (kisebb) helyi értékű
számdob teljes körülfordulásának utolsó egytized része alatt történjen, az utolsó dob foroghat
folyamatosan.
Az analóg kijelzés mutatói az óramutató járásával azonos irányban forogjanak. Az egyes
skálák osztásértéke 10n m3 legyen, ahol n egész szám, vagy 0 lehet.
Minden skálán fel kell tüntetni a szorzó megfelelő értékét: x 1000; x 100; x 10; x 1; x 0,1;
x 0,01; x 0,001; x 0,0001, valamint a m3 jelét a számlapon, vagy a digitális kijelző közvetlen
közelében. A számláló alkalmas kell legyen (a nullára való „visszatérés” nélkül) legalább
1999 óra x Qn m3/h térfogatérték jelzésére.
5.3

Hitelesítő elem, hitelesítési osztásérték
A vízmérőnek rendelkeznie kell olyan elemmel (számdob, mutató, sávozott tárcsa stb.), amely
a hitelesítés megbízható, gyors végzését lehetővé teszi. Ez az ún. hitelesítő elem állandóan
vagy ideiglenesen lehet fölszerelve. A hitelesítő elem mozgása lehet folyamatos, vagy
ütemesen ismétlődő. Ideiglenes felszerelés esetén nem befolyásolhatja a mérő metrológiai
jellemzőit.

A hitelesítő elem legkisebb megkülönböztethető jelzése a hitelesítési osztásérték. Jele: e,
dimenziója: m3. (Csak akkor használható, ha értéke ismert).
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A hitelesítési osztás távolsága legalább 1 mm és legföljebb 5 mm lehet. A skála állhat akár
azonos vastagságú vonalakból (ekkor a vonalvastagság legföljebb az osztástávolság 1/4
része), akár kontrasztot képező sávokból (ekkor a sávok szélessége azonos az
osztástávolsággal). A hitelesítési osztás értéke 1 x 10n, 2 x 10n, vagy 5 x 10n m3 lehet, ahol az
n egész szám.
A hitelesítési osztás értéknek ki kell elégíteni az alábbi feltételeket:
• a hitelesítés során a mérési bizonytalanságok eredője legföljebb a hibahatár 1/4 része
lehet,
• a minimális közegáramnál végzett ellenőrzés időigénye ne legyen nagyobb másfél óránál.
5.4

Szabályozószerkezet
A mérők felszereltek lehetnek olyan szabályozószerkezettel, amellyel változtatható az
átáramlott vízmennyiség és a mérő kijelzése közötti arány. Szárnykerekes és turbinás mérők
esetén a szabályozószerkezet kötelező. Gyorsítószerkezet használata (az áramlási sebesség
növelése Qmin alatt) tilos.

5.5

Bélyegezhetőség

5.5.1

Általános előírás
A felszerelt, üzemszerű helyzetben lévő vízmérő jól látható fő részén (elsősorban a házon)
helyet kell biztosítani a hitelesítési és az átszabályozást (is) megakadályozó bélyegzésnek.

5.5.2

Cserélhető mérőszerkezetű mérőkre vonatkozó előírás
A típusvizsgálat alapján megfelelt cserélhető mérőszerkezetű (hagyományos elnevezéssel
kapszulás, patronos) mérők mérőszerkezeteinek (egy egységet képező mérő és számlálómű)
első és javítást követő hitelesítése elvégezhető a vízmérő házával azonos kivitelű és méretű,
erre a célra a gyártó által biztosított, ún. mérőházban. A hitelesítéskor megfelelt
mérőszerkezeteket levonóképes bélyegzéssel kell ellátni a mérőpatron oldalán. A
mérőszerkezet behelyezését követően, a mérő illetéktelen beavatkozás elleni védelméről (erre
a célra kialakított furatokon függőhuzalos bélyegzés elhelyezésével) a megrendelőnek
(szolgáltatónak) kell gondoskodnia.
A hitelesítéskor megfelelt mérőszerkezeteket jól látható helyen levonóképes bélyegzéssel kell
ellátni.

6.

MEGJELÖLÉS, FELIRATOK

6.1

Kötelező jellegű feliratok
A vízmérőn (a házon vagy a skálalapon) maradandóan, egyértelműen és a vízmérő használati
helyzetében olvasható módon a következőket kell kötelezően feltüntetni:
• CE jelölés, amely a MID direktíva valamennyi előírásának való megfelelőségét jelöli,
• Kiegészítő metrológiai jelölés ez „M” betű és a jelölés feltüntetése szerinti év utolsó két
számjegye
• a gyártó nevét vagy jelét,
• a gyártási számot és a gyártás évét (a gyártási évet a gyártási szám is tartalmazhatja),
• a hitelesítési engedélyre utaló jel,
• a névleges térfogatáramot m3/h-ban,
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•
•
•

az áramlás irányát (nyíllal),
a vízmérő besorolási osztályát,
a beszerelési helyzetre vonatkozó jelölést („H”: a szárnykerék tengelye függőleges és a
számlap síkja vízszintes; „V”: a szárnykerék tengelye vízszintes és a számlap függőleges;
a jelölés hiánya tetszőleges beépítést jelent).

Figyelem: A fenti jelzések bármelyikének hiánya hitelesítést kizáró ok!
6.2

Fakultatív jellegű feliratok
A következő jelzések még feltüntethetőek:
• a megengedett legnagyobb nyomás értéke, ha az több 1 MPa (10 bar)-nál,
• a megengedett legnagyobb vízhőmérséklet, ha az több, mint 30 °C,

6.3

Egyéb
Ha a vízmérő fedele levehető, akkor a kötelező jelölések egyike sem lehet a fedélen. A
vízmérőn a további jelölések csak úgy tüntethetők fel, ha azok a kötelező jelölések
olvashatóságát, értelmezését nem zavarják.

7.

METROLÓGIAI KÖVETELMÉNYEK

7.1

Előírt működési feltételek

7.1.1

Víz térfogatáram-tartomány
A térfogatáram-tartomány értékeinek a következő feltételeket kell teljesíteniük:
Q3/Q1 ≥ 10
Q2/Q1 = 1,6
Q4/Q3 = 1,25
2011. október 30-ig a Q2/Q1 aránya 1,5; 2,5; 4; vagy 6,3 is lehet.

7.1.2

Hőmérséklet tartomány
A hőmérséklet-tartomány értékeinek a következő feltételeket kell teljesíteniük:
0,1 °C és legalább 30 °C között, vagy
30 °C és legalább 90 °C között.
A vízmérő olyan kialakítású is lehet, hogy mindkét tartományban képes működni.

7.1.3

Nyomástartomány
A nyomástartománynak Q3 térfogatáramon 0,3 és legalább 10 bar között kell lennie.

7.1.4

Legnagyobb megengedett hiba (MPE)
Az átmeneti térfogatáram (Q2) (beleértve) és a felső térfogatáram (Q4) közötti térfogatáram
mellett szállított mennyiségnél a legnagyobb megengedett (pozitív vagy negatív) hiba, az
MPE
≤ 30 °C hőmérsékletű víznél 2 %
> 30 °C hőmérsékletű víznél 3%.
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A minimális térfogatáram (Q1) és az átmeneti térfogatáram (Q2) (nem beleértve) közötti
térfogatáram mellett szállított mennyiségnél a legnagyobb megengedett (pozitív vagy negatív)
hiba (MPE) bármilyen hőmérsékletnél 5 %.
7.1.5

Mértékegység
A vízmérőknek a mért mennyiséget köbméterben kell kijelezniük.

7.1.6

Alkalmasság
A vízmérő kialakításának olyannak kell lennie – amennyiben nincs más erre vonatkozó
egyértelmű jelölés – hogy bármilyen helyzetben felszerelhető és működtethető legyen.
A gyártónak meg kell adnia, hogy a vízmérő a visszaáramló víz mérésére is alkalmas-e.
Ebben az esetben a visszaáramló víz mennyiségét vagy levonják az összmennyiségből, vagy
külön jegyzik fel. Az átáramló és a visszaáramló mennyiségre ugyanaz a legnagyobb
megengedett hibaérték (MPE) vonatkozik.
Visszaáramló vízmennyiség mérésére nem alkalmas vízmérőket úgy kell kialakítani, hogy a
visszaáramlást megakadályozzák, illetve a véletlenszerű visszaáramlás ne okozza a mérési
jellemzők romlását.

8.

HITELESÍTÉS
A vízmérők hitelesítése lehet:
• Mindendarabos
• Statisztikai mintavételes hitelesítés, amelynek feltételei:
• gyártás utáni első hitelesítés,
• a hitelesítés már ismert (korábban hitelesítő laboratóriummá nyilvánított
laboratóriummal rendelkező) gyártó laboratóriumában történik,
• a berendezés a mérési eredményeket elektronikusan gyűjti és archiválja
• Mintavételes ellenőrzésen alapuló hitelesítés, amelynek feltételei:
• a mintavételes hitelesítésnél megadott feltételek, továbbá
• a gyártó laboratóriuma mindendarabos mérést végez és az erről készült mérési
jegyzőkönyveket elektronikusan archiválja úgy, hogy azok a laboratóriumban az
OMH hitelesítője részére bármikor hozzáférhetőek
• a mindendarabos mérés jegyzőkönyveit (napi összesítéssel) elektronikus adathordozón
(pl. CD lemezen) átadja az OMH területileg illetékes mértékhitelesítő hivatalának
• a mindendarabos mérés során a mérési eredmény kiértékelésekor a 7.1 pontban
megadott hibahatárt csökkenti legalább a hitelesítő berendezésből származó mérési
bizonytalanság értékével
A mintavételes hitelesítés eljárásrendjét a 8.3.3, a mintavételes ellenőrzésen alapuló
hitelesítés eljárásrendjét a 8.3.4 fejezet tartalmazza.
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8.1

A hitelesítő berendezés és használatának feltételei
A vízmérőket olyan hitelesítő berendezésen (hitelesítő padon) lehet csak hitelesíteni,
amelynek
használati etalonként történt hitelesítése érvényes,
•
•
bizonytalansága nem nagyobb a hitelesítendő vízmérő megengedett hibahatárának 0,2szeresénél,

Kézi indításnál a térfogatáram 1 ÷ 3 s alatt érje el az előírt Q értéket, leállásnál pedig 1 ÷ 3 s
alatt csökkenjen 0-ra.
A vízmérőket gyártás utáni első hitelesítéskor 0,9Q3, Q2 ÷ 1,1Q2 és Q1 ÷ 1,1Q1, térfogatáramtartományokban kell hitelesíteni. A Q1 térfogatáram a vízmérő számlapján feltüntetett Q3 /Q1
átfogási tartományként megadottak szerint kell beállítani.
Minden további, javítást követő hitelesítéskor a vízmérőket a fent felsorolt térfogatáramtartományokban kell hitelesíteni. A beállított térfogatáram eltérése Q1és Q2 között 2,5 %, a Q3
és Q4 között – egy mérés folyamán – a mérés kezdetén megvalósult értékhez képest ± 5 %
lehet. A nyomásérték ingadozása a mérés kezdetén mért érték ± 5 %-a lehet.
Ha a leolvasás és az adatrögzítés nem automatizált, akkor a hibák meghatározásához használt
vízmennyiség Q1 terhelésnél legalább a hitelesítési osztásérték 90-szerese, Q2 és Q3
terhelésnél pedig a hitelesítési osztásérték 180-szorosa legyen.
Ha a leolvasás és az adatrögzítés automatikus, akkor a hibák meghatározásához használt
vízmennyiség legkisebb értékét az etalon mérési pontossága határozza meg, de ez a
mennyiség legalább a leggyorsabban forgó mutató egy teljes körülfordulásának megfelelő
vízmennyiség legyen.
Azonos típusú és méretű (névleges terhelhetőségű) mérők akkor hitelesíthetők
sorbakapcsolva, ha az utolsó mérő után a túlnyomás (0,5 ÷ 1 bar) elegendő a terhelésbeállító
kivezérléséhez, és a mérők egymásra hatása kisebb mértékű a mérők ismétlési hibájánál.
A mérőket összekötő csövek belső átmérője legyen azonos a mérők beömlő nyílásának
(csatlakozásának) belső átmérőjével és a tömítés ne szűkítse le az áramlási keresztmetszetet.
A berendezésen célszerű olyan csőszakaszt kiképezni, melyen az áramló folyadék
buborékmentessége ellenőrizhető.
A hitelesítő használati etalont, a hitelesítés segédeszközeit (szerszámok, tömítések,
csatlakozók), továbbá a mérőeszköz lezárásához, bélyegzéséhez szükséges fémzárak (plomba,
plombahuzal), valamint a mérők fel- és leszerelését végző és a hitelesítő berendezést kezelő
szakszemélyzetet a hitelesítő laboratórium tulajdonosának fenntartójának, üzemeltetőjének
kell biztosítania.
8.

A hitelesítő helyiség
A vízmérők hitelesítése vízálló burkolatú falakkal határolt, vízálló és csúszásmentes
padozatú, legalább 200 lux megvilágítású helyiségben történhet.

A hitelesítő berendezés egyetlen részét sem érheti közvetlen sugárzó hő vagy napfény.
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A hitelesítő részére a helyiségben általa zárható íróasztalt, szekrényt kell biztosítani. A
helyiség bejáratánál táblát kell elhelyezni: „VÍZMÉRŐ HITELESÍTŐ LABORATÓRIUM”
felirattal.
8.3

A hitelesítés menete

8.3.1

Kilevegőztetés
A hitelesítendő mérőket ki kell levegőztetni a következő módon:
a nedvesenfutó mérőket számlappal lefelé kell fordítani, a nyomást a mérőkben 0,1 bar•
ra kell csökkenteni, majd kis térfogatárammal fel kell tölteni a mérőket vízzel, majd Q3nál nagyobb térfogatárammal 30 s-ig járatni, végül a mérőket használati helyzetükbe
(vissza) kell fordítani,
•
a szárazonfutó mérőket addig kell Q3-nál nagyobb térfogatárammal járatni, amíg
eltűnnek a légbuborékok.
A kilevegőztetéshez kapcsolódó járatás során ellenőrizni kell, hogy
•
a leggyorsabban forgó mutató egyenletesen mozog-e,
•
a számláló szerkezet megfelel-e az 5.2 és az 5.3 pontok, illetve a feliratok a 6. fejezet
előírásainak,
a mérőkön nem látszanak-e sérülések,
•
•
az adott mérőtípusnak van-e érvényes hitelesítési engedélye,
•
a mérőberendezésen tapasztalható-e vízszivárgás.
A kilevegőztetéshez kapcsolódó járatás során kell elvégezni az etalonedények (tartályok)
nedvesítését (mérleggel történő hitelesítésnél nem kell nedvesíteni!) és a hitelesítéshez
használandó térfogatáramok előzetes beállítását.

8.3.2

Pontosság ellenőrzés, hiba meghatározás

8.3.2.1 Ha a mérők leolvasása és az adatrögzítés nem automatizált
A hitelesítési jegyzőkönyvbe fel kell jegyezni, illetve a hitelesítő berendezéshez tartozó
számítógépbe be kell gépelni
•
a mérők gyártási számát, esetleg sorszámát,
•
a számlálószerkezet jelzését, a K-t,
•
az etalon kezdeti jelzését,

Gyártás utáni első hitelesítéskor:
•
át kell engedni a mérőn V térfogatot Q3 térfogatárammal,
•
le kell olvasni V pontos értékét az etalonról,
•
kivonni belőle az etalon kezdeti jelzését,
•
fel kell jegyezni az etalonnal mért értéket, valamint, a mérők jelzését, E-t,
•
meg kell határozni a mérők relatív hibáját, és fel kell jegyezni (a megengedett hibahatár
± 2 %, melegvíznél ± 3 %),
•
szükség esetén le kell engedni az etalontartályból a vizet, illetve nedvesíteni kell az új
tartályt.
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A hitelesség lejártát követő, javítást utáni - időszakos - hitelesítéskor az eddigi gyakorlatnak
megfelelően
át kell engedni a mérőn V térfogatot Q3 térfogatárammal,
•
•
le kell olvasni V pontos értékét az etalonról,
•
kivonni belőle az etalon kezdeti jelzését,
•
fel kell jegyezni az etalonnal mért értéket, valamint, a mérők jelzését, E-t,
•
meg kell határozni a mérők relatív hibáját, és fel kell jegyezni (a megengedett hibahatár
± 2 %, illetve ± 3 %
•
szükség esetén le kell engedni az etalontartályból a vizet, illetve nedvesíteni kell az új
tartályt.
Fenti műveletsort az alábbi két térfogatárammal mindkét esetben kell megismételni
Q2 térfogatárammal (a megengedett hibahatár ± 2 %, illetve ± 3%), majd
Q1 térfogatárammal (itt a megengedett hibahatár ± 5 %).
8.3.2.2 Ha a mérők leolvasása nem automatizált, de az adatfeldolgozás elektronikus
Ha a leolvasás nem automatizált, akkor a hibák meghatározásához használt vízmennyiség Q1
terhelésnél legalább a hitelesítési osztásérték 90-szerese, Q2 és Q3 terhelésnél pedig a
hitelesítési osztásérték 180-szorosa legyen.

8.3.3

Mintavételes hitelesítés

8.3.3.1 A tételek kialakítása és a minták kiválasztása
•
A hitelesítésre bemutatott azonos típusú, azonos szériában legyártott (zárt gyártási
sorszámozású) vízmérők halmazából N = 100 ÷ 500 és/vagy N = 501 ÷ 1000
darabszámú tételeket kell kialakítani.
•
A tételhez tartozó mérőeszközök gyártási számát tartalmazó listában (amelyet a
megrendelő bocsát az OMH rendelkezésére) a mintavételt végző hitelesítőnek
egyértelműen meg kell jelölnie a kiválasztott mintadarabokat, a listára rá kell vezetnie a
mintavétel időpontját. Ezután egyéni bélyegzőjével a listát bélyegzi és szignálja. A lista
egyik példánya a hitelesítőnél, másik példánya a megrendelőnél marad.
•
A 100 ÷ 500 darabszámú tételekből n = 30 darab, az n = 501 ÷ 1000 darabszámú
tételekből n = 40 darab mintamérőt kell véletlenszám-generálással kijelölni a
vizsgálatra. (pl.: a mintákat az erre a célra kidolgozott Random-01 jelű Excel munkalap
segítségével kell kiválasztani.
•
A kétlépcsős mintavételes eljárás első és második minta darabszáma azonos. A második
mintát az első mintavétel után fennmaradó tételből kell kiválasztani.
8.3.3.2 A minták vizsgálata, értékelése
A mérés megkezdése előtt a mérőket ki kell levegőztetni, és meg kell járatni. (lásd 8.3.1)
Ezután kell elvégezni a méréstechnikai vizsgálatot (lásd 8.3.2). A vízmérőknek ki kell
elégíteni a 7.1 pontban előírt pontossági követelményeket.

A mintamérőket a vizsgálati eredmények alapján minősíteni kell. A vizsgálatok minden
feltételét kielégítő vízmérők JÓ minősítést kapnak, az egy vagy több feltételt nem teljesítő
mérőket HIBÁS minősítéssel kell ellátni.
Tétel nagysága Minták száma
1. mintavétel
2. mintavétel
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N

n

100-500
501-1000

30
40

HIBÁS db
C1
Elfogadva
0
0

HIBÁS db
D1
Elutasítva
2
2

HIBÁS db
C2
Elfogadva
1*
2*

HIBÁS db
D2
Elutasítva
2
3

* Ez a darabszám tartalmazza az első mintavétel során talált hibás mérőt is.
Első mintavétel értékelése
•
A vizsgálat sikeres, ha a mintában nem találtak HIBÁS mérőt (C1 = 0). Ilyenkor 2.
mintavételre nincs szükség.
A vizsgálat véglegesen sikertelen, ha a mintában 2 vagy annál több HIBÁS mérőt
•
találtak (D2 ≥ 2). Ilyenkor 2. mintavételre nincs lehetőség.
Lehetőség van 2. mintavételre, ha a talált HIBÁS mérők száma 1.
Második mintavétel értékelése
•
A vizsgálat sikeres, ha a 2. mintavételnél n = 30 db-os mintában nem találnak HIBÁS
mérőt, az n = 40 db-osban pedig legfeljebb egyet találnak (C2 = 1, illetve 2).
A vizsgálat sikertelen, ha az 1. és 2. mintavételnél talált összes HIBÁS mérő száma
•
(D2) egyenlő vagy nagyobb, mint 2 az n = 30-as mintánál és egyenlő vagy nagyobb,
mint 3 az n = 40-es mintánál.
(A hibás 1 vagy 2 darab mérőt a tételből ki kell venni.)
8.3.4

A hitelesítés, a gyártói mérési eredmények mintavételes ellenőrzésével

8.3.4.1 A tételek kialakítása és a minták kiválasztása
•
A mintavételes vizsgálatra azonos típusú, azonos szériában legyártott tételeket kell
kialakítani.
•
A bemutatott tételnagyság lehetőleg 2.500 ÷ 10.000 db legyen. Mivel a gyártó
telephelyéről csak olyan tételek szállíthatók ki, melyek mintavételes ellenőrzése
megtörtént, a gyártó kérheti 2.500 db-nál kisebb tételek ellenőrzését is.
•
Az ellenőrzést végző hitelesítő, figyelembe véve a hitelesítő berendezés kapacitását
kiválasztja a bemutatott mérők 0,5 ÷ 0,8 %-át úgy, hogy a berendezés minden
mérőhelyére kerüljön minta.
•
A tételhez tartozó mérőeszközök gyártási számát tartalmazó listában vagy adatbázisban
az ellenőrzést végző hitelesítőnek egyértelműen meg kell jelölnie a kiválasztott
mintadarabokat, a listára rá kell vezetnie a mintavétel időpontját. A minta minden egyes
eleméről nyomtatott jegyzőkönyv is készüljön, amelyet a hitelesítő egyéni
bélyegzőjével lát el. Ezen jegyzőkönyv elektronikus változata is kerüljön föl az OMH
részére átadandó elektronikus adathordozóra. (CD lemezre)
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8.3.4.2 A minták vizsgálata, értékelése
A mérés megkezdése előtt a mérőket ki kell levegőztetni, és meg kell járatni. (lásd 8.3.1)
Ezután kell elvégezni a méréstechnikai vizsgálatot (lásd 8.3.2). A vízmérőknek ki kell
elégíteni a 7.1 pontban előírt pontossági követelményeket. Ennek elérése érdekében a gyártó a
saját maga által végzett mindendarabos mérés során szűkített hibahatárnak való megfelelést is
alkalmazhat.

A mintamérőket a vizsgálati eredmények alapján minősíteni kell. A vizsgálatok minden
feltételét kielégítő vízmérők JÓ minősítést kapnak, az egy vagy több feltételt nem teljesítő
mérőket HIBÁS minősítéssel kell ellátni.
A vizsgálat sikeres, ha a mintában nem találtak HIBÁS mérőt.
Amennyiben HIBÁS mérőt találtak, azt ismételten meg kell vizsgálni 2 további mérési
sorozattal ugyanazon a berendezésen, amelyen a mérés előzőleg történt. A vizsgálat
véglegesen sikertelen, ha az összesen három mérésből kettő hibás.
8.3.4.3 A tétel elfogadása
Amennyiben a vizsgálat sikeres, a tétel minden eleme hitelesnek tekinthető.

Ha a vizsgálat sikertelen, a tételben található összes mérőt vagy mindendarabos, vagy
mintavételes hitelesítésnek kell alávetni.
8.4

Kiértékelés
Az eredményeket a 4. fejezetben adott összefüggések szerint kell kiszámítani és a 7.
fejezetben megadottak szerint értékelni.

Ha a vízmérő hibája bármelyik vizsgált terhelésen meghaladta a megengedett hibahatárt,
akkor a mérő nem hitelesíthető (nem bélyegezhető).
Ha mérési hibák azonos előjelűek, akkor úgy kell beszabályozni a mérőt, hogy legalább egy
hiba nem haladhatja meg a maximális hibahatár felét.
8.5

Bélyegzés
A hitelesítéskor megfelelőnek talált vízmérőket hitelesítési bélyegzéssel kell ellátni.

A bélyegzésnek a vízmérőre történő felhelyezését a mérő EK Típusvizsgálati tanúsítványában
leírt helyeken és a leírt módon kell elvégezni.
8.6

Bizonylatolás

– VÉGE –
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