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1 Az előírás hatálya
Ez az előírás a közüzemi hideg- és melegvíz mennyiségének mérésére alkalmas, hitelesítési
engedéllyel rendelkező, HE 6/1,/2,/3-2000 hidegvíz és HE 79/1,/2-2000 melegvízmérő hitelesítési
előírásokban ismertetett, új és felújított vízmérők belföldi forgalomba hozatala előtt, javítás után és
meghatározott időközönkénti hitelesítésére szolgáló berendezésre vonatkozik.
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2 Jelölések és mértékegységek
A hitelesítő berendezések használatánál előforduló mennyiségek jelét , ezen mennyiségek nemzetközi
SI mértékrendszerben használatos egységeit és jelöléseit az alábbi táblázat tartalmazza.
A mennyiség
SI egységének
megnevezése
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megnevezése

Térfogat

V
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Tömeg
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Térfogatáram

q
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3 Meghatározások
3.1 A hitelesítő berendezés:
A hitelesítendő (vizsgálandó) vízmérők felfogására, előírt módon történő táplálására, az átáramlott
víz mennyiségének adott pontossággal történő meghatározására készített, rendszeresen felülvizsgált
használati etalon berendezés.

3.2 Használati etalon:
mértékek vagy mérőeszközök ellenőrzésére rendszeresen használt etalon

3.3 Etalon:
olyan mérték, mérőeszköz vagy mérőberendezés, amelynek rendeltetése egy mennyiség egységének
előállítása, amely mennyiség egység összehasonlítással más mérőeszközre átvihető.

3.4 Etalon áramlásmérő:
olyan áramlásmérő, amelynek mérési bizonytalanság alkalmassá teszi arra, hogy összehasonlító
mérőként alkalmazható legyen. Visszavezetettségüket az etalonról (térfogat, tömeg) kell biztosítani.

3.5 Térfogat etalon:
ebben az Előírásban a vízmérőn átáramlott vízmennyiség valódi értékének meghatározására szolgáló
nyíltfelszínű tartály

3.6 Tömeg etalon:
ebben az Előírásban a vízmérőn átáramlott víztömeg valódi értékének meghatározására szolgáló
mérleg

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

3.8 Térfogatáram (q):
adott keresztmetszeten t idő alatt átáramlott V vízmennyiség és az időegység hányadosa
q=V/t
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3.9 Névleges térfogatáram (qn vagy qp):
a mérő jellemzésére használt, m3/h-ban kifejezett térfogatáram, a maximális térfogatáram fele.

3.10 Legnagyobb térfogatáram (qmax vagy qs):
az a legnagyobb térfogatáram, amely esetén a mérő típusfüggően meghatározott ideig működhet
meghibásodás nélkül úgy, hogy hibái az előírt hibahatárok között maradnak és a nyomásesés a mérőn
kisebb a megengedett határértéknél.

3.11 Legkisebb térfogatáram (qmin):
a névleges térfogatáram függvényeként kifejezett olyan legkisebb térfogatáram, amely felett a mérő
hibáinak az előírt hibahatárok között kell lennie.

3.12 Határ térfogatáram (qt):
a névleges térfogatáram függvényeként kifejezett olyan térfogatáram-érték, ahol a hibák megengedett
határértéke megváltozik (más értéket vesz fel).

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

3.14 Tömegáram
adott keresztmetszeten t idő alatt átáramlott víztömege és az időegység hányadosa
q=m/t

3.15 Terhelés (qr):
a q pillanatnyi és a qn névleges térfogatáram aránya %-ban:
qr = q/qn x 100 %

3.16 Nyomás (p):
Ebben az eljárásban a víz nyomása a csőben, közvetlenül a vízmérő előtt mérve.
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3.17 Nyomásveszteség (∆p):
Ebben az eljárásban a vízmérő bemenő és kimenő csatlakozásai között mérhető nyomáskülönbség. A
nyomásveszteség a térfogatáram függvénye.

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

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

3.20 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

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

3.22 Hitelesítési hibahatárok:
A vízmérő relatív hibáinak legnagyobb megengedett határértékei.

3.23 Statikus vizsgálati eljárás( álló start-stop):
a berendezés azon működési elve, amelynél minden mérési ponton annak beállítását követően kezelő
beavatkozásával kell indítani és leállítani a mérést.
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3.24 Dinamikus vizsgálati eljárás ( repülő start-stop)
Számítógéppel vezérelt működési elv, amelynél az előírt és beállított térfogatáram stabilizálódása
után a vizsgálandó vízmérő impulzusadójáról, vagy azok mutatóiról optikai csatolókkal érzékelt
jelekkel vezérelt átcsapó irányítja a vízáramot a mérlegtartályba vagy közvetlenül a gyűjtőtartályba.

4 Felépítés, külalaki és szerkezeti követelmények
A berendezések alapkövetelménye, hogy a fő műszaki jellemzői legyenek kellő megbízhatósággal
ellenőrizhetők, könnyen és egyszerűen tisztítható, karbantartaható, legyen üzembiztos, a vele
szemben támasztott biztonságtechnikai, munkavédelmi követelményekeknek feleljen meg.
A választott mérési elvtől és eljárástól az etalonoktól függően egy vízmérő hitelesítő berendezés
kialakítása többféle lehet:
- térfogatmérésen alapuló köbözőtartályos etalonnal,
- tömegmérésen alapuló mérleg etalonnal ellátott berendezés,
- térfogatáram előállítására rotaméterrel ellenőrzőtt, illetve elketronikus mérőeszköz
digitális kijelzőjén ellenőrzőtt vízáram.

4.1 A berendezés fő részei:
4.1.1

Táplálókör:
-

4.1.2

vízhálózat (nem ajánlott),
víztorony,
szivattyú zártrendszerű cirkulációs üzemmódban (csak nagyobb térfogatáram
tartományban, ahol a szivattyú pulzálás a mérési bizonytalanságot nem befolyásolja),
frekciaváltóval szabályozható munkapontú szivattyú,
magastartályból gravitációs üzemmódban (csak alacsony térfogatáram
tartományban),

Etalon .

A jelenleg elfogadott berendezéseken három féle etalon található:
- köbözőtartály
- mérleg tartállyal
- etalon áramlásmérő,
4.1.3

Térfogatáram beállító egység

a vízmérő hitelesítő berendezések azon része, amely a térfogatáram adott határok közötti
beállítására alkalmas.
• mechanikus térfogatáram mérő,
• csapkombináció-rotaméterrel, ahol a rotaméter funkciója szerint lehet:
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•

4.1.4

o teljes áramlást jelző,
o rész-áramlást jelző.
villamos jelsorozatot előállító térfogat árammérő, amely lehet :
o szárnykerekes vízmérő
o impulzusadós kimenettel,
o mérőturbina,o indukciós,
o ultrahangos,
o tömegáram mérő,
o örvényleválás elvén alapuló mérő

Tartozék mérőeszközök,
- nyomásmérő,
- hőmérő
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4.2 Külalaki és szerkezeti követelmények
A berendezés vízzel érintkező részei - csövek tartályok, egyéb szerelvények - anyaga rozsdamentes,
vagy rozsdásodás elleni védelemmel ellátott fémből kell készülnie. A víz mérőközeg áramlásának
vezetésében nem lehet hirtelen keresztmetszet változás, kanyar egyéb törés. A berendezésen a
csatlakozásokat úgy kell kialakítani, hogy biztosítsa a berendezés mindenkori tömítettségét. A
vízmérő felfogó állványzat hosszánál figyelembe kell venni a tervezett, egyidejűleg vizsgálandó
mérők számát és a felfogáshoz előírt vízmérőket megelőző és követő egyenes csőszakaszok hosszát.
A mérők közé a névleges átmérő min ötszörösével megegyező méretű egyenes csőszakaszt kell
elhelyezni. A mérősor befogására illetve az összeszorítására kialakított pneumatíkus vagy kézi
szorító szerkezetet úgy kell kialakítani, hogy a hogy a szorítóerő csak a mérők karimáját terhelheti,
a mérőházon deformációt nem okozhat.
A befogó csőszakaszok belső átmérőjének meg kell egyezni a vízmérők névleges átmérőjével és
együttesen szigorú „egytengelyűséget” kell biztosítani. Abban az esetben, ha a berendezés részét
képező csőszakasz átmérője eltér az első befogandó vízmérő névleges átmérőjétől max. 8 o-os
kúpos nyílásszögű illesztő taggal kell a csatlakozást elvégezni.. A berendezésen áramoltatott víz
nyomása nem lehet nagyobb a vizsgálandó vízmérőkön feltüntetett üzemi nyomásnál. Ezt a
berendezés bemenő oldali vízáramlás útjába helyezett nyomásmérőn kell ellenőrizni. A kimenő
oldalon a víz áramlás útjában elhelyezett második nyomásmérőn a kiáramló víz nyomását kell
ellenőrizni, amelynek értéke min 1,5-2 bar legyen. Ennél kisebb nyomás esetén az egyidejű
vizsgált vízmérők számát csökkenteni kell.
A mérőközeg ivóvíz minőségű ipari, vagy ioncserélt víz nem tartalmazhat a berendezés
működését befolyásoló szilárd szennyeződést és a vízben oldott levegőnél több, látható buborék
formájában levegőt. Az utóbbi kiszűréséhez minden berendezést el kell látni min 0,5 bar abszolút
nyomásig vákuumozási lehetőséggel.
A méréshez áramoltatott víz hőmérsékletének ellenőrzéséhez térfogatetalonnal ellátott
berendezéseken legalább egy, a berendezés bemenő oldalán elhelyezett hőmérő beépítése
szükséges. A tömegetalonnal ellátott berendezéseken három hőmérő beépítése az előírás , egy a
mérők előtti vízhőfok, egy a mérők utáni és egy hőmérő a mérleg tartályban lévő víz
hőmérsékletének meghatározására szolgál. A melegvízzel történő mérésnél egy mérési ciklus alatt
a víz hőmérsékletváltozása max 3o C lehet, hidegvízes mérésnél max. 1o C ..
A dinamikus vizsgálati eljárásnál használt átcsapó kialakításánál fontos szempont, hogy az átcsapás
idejének mindkét irányban azonosnak kell lenni, és nem haladhatja meg a 0,5 sec–ot. Ebben a
mérési eljárásban közvetlenül leolvasható a mérleg kijelzője, vagy a mérlegelektronika kimeneti
jelének feldolgozásával a PC-n olvashatjuk le a mért értéket.

HE 111/2003 Vízmérő hitelesítő berendezések hitelesítési előírása

11/oldal

4.3 Köbözőtartály felépítése és kialakítása
Kialakítása szerint lehet:
- egytartályos
- ikertartályos, több méréshatárú.
Skálája szerint lehet :
- végigskálás, részbenskálás,
- túlfolyós
- részbenskálás.
Mutatója szerint lehet:
- szintmutató csöves . a szintmutatócső belső átmérője min. 20 mm
- szintmutató cső nélküli: szondás szintérzékelésű,
- optikai szintérzékelésű, induktív (kapacitív) szintérzékelésű,
Töltése szerint:
- alulról,
- felülről töltött.
Ürítése szerint lehet :
- teljesen ürülő,
- nullaszintig ürülő, un. önbeálló nullájú..
A skálaértékek liter vagy a m3 1x10n , 2 x10n , 5 x10n , -szeresének kell megfelelniük, ahol “n”
pozitív, negatív egész szám, vagy 0. A leolvasási tartományban a köbözőtartály keresztmetszetét úgy
kell megválasztani, hogy a az osztásvonalak távolsága 2 –10 mm között legyen
Az ürítőszelep csepegésmentes zárt állapotát mind a hitelesítés mind a mérések alatt ellenőrizni kell
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5 Metrológiai követelmények
5.1 A berendezés eredő mérési bizonytalansága
5.1.1

Térfogatmérés

Az etalonból, a hőmérséklet, és a környezeti feltételek mérési bizonytalanságából számítva nem
haladhatja meg a hitelesítendő vízmérők hitelesítési hibahatárának 1/5 részét, azaz:

hber ≤ ± 0,4 %
A berendezés térfogatmérésének mérési bizonytalansága a kiterjesztett mérési bizonytalanság, amely
a standard bizonytalanság "k" (k=2): kiterjesztési tényezővel szorzott értéke 0,2%.

5.1.2

Térfogatetalon és tömegetalon bizonytalansága:

Az aktuális térfogat értékének 0,1 % -a lehet.
5.1.3

Térfogatáram beállítás

Megengedett eltérések a névleges értéktől %-ban:

5.1.4

Qmax

(0 ... - 10)%

Qn

(0 ... - 10)%

Qt /A, B, C

(0 ... + 10)%

Qmin/ A, B, C

(0 ... + 10)%

A nyomásveszteség méréséhez használt mérőeszköz

A bizonytalanság kisebb legyen mint 2,5 %
5.1.5

A hőmérséklet mérésre használt mérőeszköz

Hidegvíz mérésre alkalmazott etalonnál a bizonytalanság kisebb legyen mint 0,5 %
Melegvíz mérésre alkalmazott etalonnál a bizonytalanság kisebb legyen mint 0,2 %
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6 Hitelesítés
6.1 Köbözőtartály hitelesítési eljárása
A köbözőtartályokat statikus módszerrel hitelesítjük.
A hitelesítés erre a célra leszármaztatott etalonedényekkel térfogatösszehasonlításos módszerrel, a
helyiség hőmérsékletéhez közeli hőmérsékletü vízzel, betöltéssel történik.
- A hitelesítés megkezdése előtt ellenőrizni kell - a tartály külső, belső tisztaságát, épségét,- a
tartály tömítettségét, - a tartály függőleges helyzetét, amelyet az oldalához erősített függőón
mutat,- a szintmutató tisztaságát.
- Fel kell helyezni (telepíteni) a hitelesítendő köbözőtartály fölé a hitelesítő etalonedényt,
olymódon, hogy abból a leeresztett víz rövid, folytonos lejtésű tömlőn át a hitelesítendő
edénybe folyjon. A tömlő nem nyúlhat a hítelesítendő tartály vízszintje alá.
- Biztosítani kell, hogy a levegő és a mérővíz hőmérsékletének eltérése a 5 oC -t ne haladja
meg. Szükség esetén elegendő mennyiségű mérővizet kell keverni, előkészíteni, olymódon,
hogy az etalonedénybe betölthető legyen.
Ezután az ún nedvesítési folyamat következik, amikor mind az etalonedényt, mind a
hitelesítendő köbözőtartályt tele kell vízzel tölteni, majd:
- Az etalonedényből leengedni a vizet és ki kell várni a kicsepegtetési időt, ami vízsugár
cseppekre szakadásának pillanatától mért 30 s.
- A köbözőtartályt a mérés megkezdése előtt “0” szintig kell üríteni, szintén ki kell várni a
kicsepegtetési időt, ami :
- egyszerű köbözőtartályok esetén a vízsugár cseppekre szakadásának pillanatától mért
30 s,
- alulról töltődő, szondás leolvasású, szűkítettnyakú etalonedénynél tapasztalati úton
három kicsepegtetési időátlagából számított idő.
- Ellenőrizni a “0” szintet.
- Le kell engedni a már előkészített és ismert hőmérsékletű vizet a köböző tartályba
etalontedényből , és a csapot a vízsugár cseppekre szakadása után 30 másodperccel lezárni.
- A hitelesítendő tartályba - részbenskálás edényt töltésekor, addig kell az előző műveletet
folytatni, amíg a vízszint megjelenik a skálaosztás előtt .
- Ha látszik a töltés eredménye a skálán, akkor jelölni, vagy a skálával összehasonlítani a
betöltött víz mennyiségét.
- A segéd mértékjelek térfogatellenőrzéséhez megfelelő térfogatú etalonedényeket
(mintapalackot) kell használni, amelyeket:
- ha a hitelesítő edény térfogatából le kell vonni a segédedény térfogatát, akkor a
hitelesítő edényből kell megtölteni, annak ürítése során,
- ha a hitelesítő edény térfogatához hozzá kell adni a segédedény térfogatát, akkor a
segédedényt külön kell megtölteni a mérővízből.
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- A mérést háromszor kell megismételni.
A térfogatmérés végén értékelni kell a mérést, hogy a leolvasott érték hibája megengedhető-e.
Ha szükséges :
- meg kell határozni a skála megfelelő mértékű elmozdítását, vagy
a térfogatérzékelő helyét ill. a térfogat mérőszámát kell megváltoztatni.
Az eredményeket nővekvő sorszám szerint kell rendezni.
Ha a sorszám szerint rendezett eredményeknek növekvő, vagy csökkenő tendenciája van, akkor azok
a mérések az értékelésnél nem vehetők figyelembe.
6.1.1

A mérések kiértékelése

A víz térfogatának helyes értéke: a köbözőtartályról leolvasott mérőszám és mértékegység együttese.
A köbözőtartály hibája: a köbözőtartályról és az azt leszármaztató etalonról leolvasott térfogat
különbsége.
6.1.2

A tartály helyzetfüggőségéből adódó bizonytalanság

A tartály kalibrációs hibájának számít, ha függőleges állapotából kimozdul, ezért minden tartálynál a
függőónnak megfelelő helyzetben kell állnia..A kimozdulás miatti járulékos hiba elhanyagolható, ha
a függőleges állapotából kimozdulás mértéke nem haladja meg a 2 mm-t.
6.1.3

A tartály hőtágulási hibája

A tartály anyaga általában rozsdamentes acél, amelynek a hőtágulási együtthatója 11 x 10 /K. Az
ebből számítható hőtágulási hiba 0,01 %/3.3 K, elhanyagolható.
6.1.4 A tartályban maradó folyadék különbözősége miatti hiba.
A benne maradó vízréteget kalibráláskor a folyadékszál cseppekre szakadásától számított 30 s
kicsepegtetési idő előírásával kívánjuk állandó értéken tartani. A tartályban maradó vízréteg által
okozott relatív hiba a tartály felület/térfogat víszonyától és a felületek lejtésétől függ. Karbantartott
tartálynál 0,05 %-ra becsülhető.
6.1.5

A meniszkusz hiba

A meniszkusz a köbözőtartály szintmutató csövében, vagy szintmutató ablakában kialakuló alakzat,
amelyet a folyadék, a levegő és az edény közötti felületi feszültség, továbbá a folyadék sűrűsége
befolyásol. Minél nagyobb a víz felülete a kerületéhez képest, annál kísebb a felületi feszültség
hatása a kialakuló meniszkuszra. Ha szintmutatócsövet alkalmaznak, annak átmérője legyen min 20
mm.
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Bélyegzés

A megfelelő köbözőtartályokat az alábbi hitelesítési bélyegzéssel kell ellátni:
A skálacsövet rögzítő csavarok furatain átfűzött plombahuzalra erősített ólompogácsán és a
köbözőtartály leeresztő szelepét rögzítő szerkezeten kell függőhuzalos bélyegzés alaklmazni.

6.2 A mérleg hitelesítési eljárása
A vízmérő hitelesítő berendezésben alkalmazott mérleg a vízmérőn átáramlott víztömeg helyes
értékének meghatározására szolgáló, használati etalon. a HE 5-1998 jelű hitelesítési előírás
értelemszerű alkalmazásával kell elvégezni, azzal az eltéréssel, hogy használati etalon mérlegekre
vonatkozó hiba max. 0,1 % lehet, a mért értékre vonatkoztatva. A hitelesség érvényességi ideje 1
év.
7.5.1 A mérleg tartály a mérés során nem érintkezhet a berendezés más elemeivel.
7.5.2.A mérleg etalon esetén az etalon térfogat meghatározáshoz ismerni kell a víz mérőközeg
sűrűségét. Ehhez a vízhőmérséklet ismeretében a mellékletben megadott hőmérséklet- sűrűség
táblázatból kell a sűrűséget meghatározni.
Az etalon térfogat meghatározása: a mérlegen mért víz tömegének és a sűrűségének hányadosa.

6.3 Terhelésbeállító hitelesítési eljárás
A mechanikus térfogatáram beállító áltálában csapkombináció rotaméterrel, ahol a rotaméter
funkciója szerint lehet:
-

teljes áramlást jelző,

-

rész-áramlást jelző.

A kijelzés lehet
- arányos ( pl. m3/h, %)
-

differenciális ( valamely előre meghatározott értéktől való%-os eltérés),

A kivitelében lehet
-

analóg ( mutatós műszer)

-

digitális (számkijelző sor),

-

vegyes

6.3.1 Előkészületek
A terhelésbeállító hitelesítéshez a berendezés alábbi előkészületei szükségesek:
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Mindazokból a vízmérő-átmérőkből, amelyekre a berendezés engedélyezett, egy-egy
felfogásnyi gyári új, vagy hitelesített mérőt kell előkészíteni.
A berendezés előkészítését a karbantartási utasítás szerint kell elvégezni:
-

a berendezés tisztítása

-

a tömítések cseréje (ha szükséges ),

-

nyomásmérők hitelességének ellenőrzése (cseréje szükség esetén),

-

rotaméter üvegcsöveinek tisztítása, a bejelölt mérési sávok helyességének
ellenőrzése,

-

a hőmérők kalibráltságának ellenőrzése (ha vannak, szükség esetén cseréje).

A hitelesítés megkezdése előtt szemrevételezni kell a fenti előkészítés megvalósulását. Fel kell
szereltetni az engedélyezett darabszámot az előkészített mérőkből. Ellenőrizni kell, hogy

az

összeszorítás rendeltetésszerűen működik, és nem balesetveszélyes. Ezután meg kell indítani a vizet
a felszerelt mérő típus Qmax térfogatáramán.
Ellenőrizni kell továbbá, hogy
-

a rendszer levegő-buborék mentes e,

-

a mérősor előtti nyomásérték nem haladja e meg a mérők üzemi nyomását,

-

a mérővonalon csepegés nincs.

6.3.2 A hitelesítési eljárás lépései
- A méréshez a vízmérő hitelesítő berendezés már hitelesített etalonjait kell felhasználni.
/térfogatméréses módszernél a köbözőtartályt, tömegméréses módszernél a mérleget vagy erőmérő
cellát és a mérlegtartályt/
- A megfelelő csapokkal, fojtószervekkel be kell állítani a vizsgálandó térfogatáramot és az
indikátoron ellenőrizni a beállított értéket /pl. rotaméter úszó, indukciós mérő kijelző, stb. /.
- A vízáramlás állandósult állapotánál a köböző tartály hitelesített alappontjánál, illetve a
mérlegtartály tárázásával egy időben indítjuk a stopperórát, számítógéppel vezérelt
berendezésnél használható a rendszer (kijelzővel ellátott) belső időmérője .
- Az előírt mérési adag elérésénél / köböző tartály esetén a szint mutatócsőben emelkedő
vízoszlop megfelelő magaságánál, mérlegtartály esetében az adott vízmennyiség kijelzésével
egy időben / a stopperórát megállítjuk, majd a vízáramlást elzárjuk.
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A mért eredmények kiértékelése

Térfogatárammal arányos impulzussorozatból a térfogatáram érték kiszámítása: A mérőeszközök
impulzusegyenértéke az egy impulzusra jutó térfogatértéket adja meg.
Az impulzusadó által adott impulzusszám (M) és az impulzusegyenérték (Z) hányadosából
számítható a mérőn átfolyt vízmennyiség. Ez a vízmennyiség és a mérési idő hányadosa adja a
térfogatáram értékét.
Az átáramlott vízmennyiség és a mért idő ismeretében kiszámítjuk a beállított térfogatáram értékét,
majd a relatív hibaszámítási algoritmus segítségével meghatározzuk a számított és névleges
térfogatáram eltérését.
A megvalósult térfogatáram (Qszám)
Qszámt =

mert adag (liter )
× 3,6 m 3 /h ,
mert idő(s )

ahol
a mért adag az etalon térfogat ( tömegmérésnél V =

m

ς

),

a mért idő a stopperóra ( vagy a belső időmérő ) által mutatott idő,

∆=

Q szá m − Q né vl
× 100%,
Q né vl

ahol,
Qnévl a kijelző által mutatott érték.
Megengedett eltérések a névleges értéktől %-ban:
Qmax

(0 ... - 10)%

Qn

(0 ... - 10)%

Qt /A, B, C

(0 ... + 10)%

Qmin/ A, B, C

(0 ... + 10)%

Értelemszerűen minden, a vizsgált berendezésen engedélyezett mérőnagyságnál a mérőre
vonatkozó hitelesítési előírásban előírt valamennyi hitelesítési

térfogatáramon a 7.7.2

pontokban leírt eljárást kell elvégezni.
Minden terhelési ponton három - három mérés átlagából számítjuk ki a hibát.
Beszabályozás: ha a térfogatáram érték a fenti tűrésmezőn kívül esik, akkor
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rotaméter esetében az úszó elmozdulási sáv határait kell hozzáigazítani a tényleges
értékhez,

-

villamos jelsorozatnál a segédetalonokat kell ellenőrizni és szükség szerint új állandót kell
a kijelzéshez hozzárendelni.

6.3.4

Bélyegzés

A hitelesítési eljárás során megfelelt terhelésbeállítókat illetve elemeit használai etalon hitelesítési
bélyegzéssel kell ellátni.
-

Rotaméter üvegtestén egyéni és évszámmal ellátott levonóképes bélyegzést kell
alkalmazni, olymódon, hogy a leolvasást ne zavarja. A bélyegzés a rotaméter övegcsövét
tartó házon is elhelyezhető a házat összezáró csavarfej letakarásával az illetéktelen
beavatkozás ellen.

-

A csapkombinációs terhelésbeállítónál a csapok házain elhelyezett furatokon (egyszerre
több csapon) átvezetett plombazsinórra fűzött ólompogácsán függőhuzalos bélyegzést kell
alkalmazni.

-

A villamos jelsorozatot előállító mérőeszköz kijelző egységén egyéni ás évszámmal
ellátott használati etalon levonóképes bélyeget kell elhelyezni.

7 Bizonylatolás
A berendezés részegységeinek vizsgálatát követően az első hitelesítés után, illetve a berendezés
bármilyen átalakítását követően a részegységek hitelesítése után a berendezésről Határozatot kell
kiadni, amely tartalmazza a berendezés mérési rendszerét, metrológiai jellemzőit, a hitelesíthető
mérők névleges átmérő tartományát
A térfogatetalonról és a tömegetalonról a vizsgálatot követően használati etalon bizonyítvány készül.
Érvényessége térfogatetalonnál 5 év, tömegetalonnál 1 év.
A terhelésszabályozó vizsgálatát követően is
használati etalon bizonyítvány kell kiadni.
Érvényessége 1 év.

