HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS

ŰRMÉRTÉKEK
(ITALKISZOLGÁLÓ TÉRFOGATMÉRTÉKEK)

HE 14/2-2013

Az adatbázisban lévő elektronikus változat az érvényes!

Nyomtatás kelte:

2014.05.14.

HE 14/2-2013
ŰRMÉRTÉKEK (ITALKISZOLGÁLÓ TÉRFOGATMÉRTÉKEK)
TARTALOMJEGYZÉK
1.
2.
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
4.
4.1
4.2
4.3
5.
5.1
5.2
5.3
6.
7.
8.
8.1
8.2
8.3
8.4
8.4.1
8.4.2
8.4.3
8.4.4
8.4.5
8.4.6
8.5
8.5.1
8.5.2
8.5.3
8.5.3.1
8.5.3.2
8.6
8.7
9.

A HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS HATÁLYA ................................................................................ 3
MÉRTÉKEGYSÉGEK............................................................................................................... 3
ALAPFOGALMAK ................................................................................................................... 3
Transzfer űrmérték ..................................................................................................................... 3
Űrmértékek ................................................................................................................................. 3
Italkiszolgáló térfogatmérték ...................................................................................................... 3
Referenciahőmérséklet ............................................................................................................... 3
Névleges űrtartalom.................................................................................................................... 3
MEGHATÁROZÁSOK ............................................................................................................. 3
Szájsík......................................................................................................................................... 3
Mértékjel..................................................................................................................................... 3
Meniszkusz ................................................................................................................................. 4
SZERKEZETI ELŐÍRÁSOK ..................................................................................................... 4
Külalak ....................................................................................................................................... 4
Anyag ......................................................................................................................................... 4
Felépítés ...................................................................................................................................... 4
MEGJELÖLÉS, FELIRATOK................................................................................................... 5
METROLÓGIAI KÖVETELMÉNYEK .................................................................................... 5
HITELESÍTÉS ........................................................................................................................... 5
A hitelesítés mérőeszközei ......................................................................................................... 5
A hitelesítés segédeszközei ........................................................................................................ 6
A hitelesítés körülményei ........................................................................................................... 6
Hitelesítési előírás ...................................................................................................................... 6
Szemrevételezés, külalaki vizsgálat ........................................................................................... 6
Általános előírások ..................................................................................................................... 6
A tételek kialakítása és a minták kiválasztása ............................................................................ 6
Űrtartalom meghatározás, ha a mérték felső határa az űrmérték szájsíkja (peremes űrmérték) 6
Űrtartalom meghatározás mértékjellel ellátott űrmérték esetén ................................................. 6
Űrtartalom meghatározás 5 literes és 10 literes űrmértékek esetében ........................................ 7
Kiértékelés .................................................................................................................................. 7
Űrtartalom meghatározás............................................................................................................ 7
Értékelés darabonkénti hitelesítésnél ......................................................................................... 7
Értékelés mintavételes eljáráskor ............................................................................................... 8
Első mintavétel értékelése .......................................................................................................... 8
Második mintavétel értékelése ................................................................................................... 8
Bélyegzés .................................................................................................................................... 8
Bizonylatolás .............................................................................................................................. 9
EGYÉB RENDELKEZÉSEK .................................................................................................... 9

Készítette: Vámossy Csilla
Ellenőrizte: Mónus Ferenc
2. kiadás
Készült: 2013. szeptember 4.
Az adatbázisban lévő elektronikus változat az érvényes!

Jóváhagyta: Király Péter
Nyomtatás kelte:

2[9] oldal
2014.05.14.

HE 14/2-2013
ŰRMÉRTÉKEK (ITALKISZOLGÁLÓ TÉRFOGATMÉRTÉKEK)
1.

A HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS HATÁLYA
Jelen előírás „A mérőeszközökre vonatkozó egyedi előírásokról” szóló 8/2006. (II. 27.) GKM
rendelet hatálya alá tartozó italkiszolgáló térfogatmértékek (23. melléklet a 8/2006. (II. 27.)
GKM rendelethez) közül az űrmértékekre vonatkozik.
Jelen előírás 2006. október 30. napján lépett hatályba. Minden új gyártmányú, illetve lejárt
hitelesítési engedélyű űrmérték EK hitelesítése csak ezen előírás alapján végezhető.

2.

MÉRTÉKEGYSÉGEK
megnevezés

jele

térfogat

V

SI alapegységének
megnevezése jele
köbméter
m3

tömeg
hőmérséklet
hosszúság

m
T
L

kilogramm
Kelvin
méter

kg
K
m

További törvényes mértékegységek
megnevezése
jele
liter, deciliter,
l, dl, cl, ml
centiliter, milliliter
gramm
g
fok Celsius
°C
milliméter
mm

3.

ALAPFOGALMAK

3.1

Transzfer űrmérték
Olyan űrmérték, amelyből fogyasztás előtt áttöltik a folyadékot.

3.2

Űrmértékek
Az űrmértékek olyan térfogatmérő eszközök, amelyeknél a névleges űrtartalomnak megfelelő
szintet mértékjel jelöli – mértékjellel ellátott űrmérték, vagy e szint a mérőeszköz szájsíkja –
peremes űrmérték.

3.3

Italkiszolgáló térfogatmérték
Összefoglaló név, ami a közvetlen fogyasztásra értékesített folyadékok (kivéve orvosság)
meghatározott térfogatának kimérésére tervezett térfogatmértékeket (pl. ivó pohár, űrmérték)
jelenti.

3.4

Referenciahőmérséklet
Az a hőmérséklet, amelyen a mérőeszköz a névleges űrtartalmát képviseli. Űrmértékek
esetében ez 20 °C.

3.5

Névleges űrtartalom
A mérőeszközre előírt és azon mértékjellel (vagy szájsík) bejelölt űrtartalom érték.

4.

MEGHATÁROZÁSOK

4.1

Szájsík
Az űrmérték felső nyitott végének kör alakú peremét érintő sík.

4.2

Mértékjel
Azok a mérőeszközre maradandóan felvitt vízszintes jelek, amelyek a mérőeszköz névleges
űrtartalmát jelölik, illetve egy adott űrtartalom értéket jelölnek.
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4.3

Meniszkusz
A mérőeszközbe töltött folyadék felszíne. Alakja egy elméleti síkhoz képest attól függ, hogy a
folyadék a mérőeszköz falát milyen mértékben nedvesíti.

5.

SZERKEZETI ELŐÍRÁSOK

5.1

Külalak
Az űrmértékek a következő alakban és megmunkálással készülhetnek:

henger alakú sajtolt

kanna alakú sajtolt

henger alakú, lemezből kivágással, forrasztással vagy hegesztéssel készült

kanna alakú, lemezből kivágással, forrasztással vagy hegesztéssel készült

csonka kúp vagy henger alakú, két részes, lemezből fémnyomással készült és
ponthegesztéssel egybeépített

5.2

Anyag
Az űrmértékek olyan anyagból készíthetők, hogy a mérőeszköz rendeltetés szerinti használata
esetén kellő szilárdságot tudjon biztosítani, mérettartó legyen, valamint egészségügyi
szempontból is megfeleljen. (pl. rozsdamentes acél, üveg)
Védőbevonattal ellátott mérőeszközöknél a bevonat jóságáért a gyártó közegészségügyi
tekintetben felelős.

5.3

Felépítés

Az űrmértékek az alábbi névleges űrtartalommal készülhetnek:
o
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 cl
o
1, 2, 3, 5 dl
o
1, 2, 5, 10 liter

A mérőtér alsó határát belül a fenék, felső határát 1 cl ÷ 2 liter űrtartalomnál az
űrmérték szájsíkja, vagy üvegből készült űrmérték esetén a mértékjelre állított folyadék
szintje, 5 liter ÷ 10 liter űrtartalomnál a mértékjelre állított folyadék szintje képezi.

Az 1 cl ÷ 2 liter űrtartalmú henger alakú űrmértékek füllel, vagy hosszú szárral (nyéllel)
készülhetnek, az 5 liter ÷ 10 liter űrtartalmúak egy illetve két füllel gyárthatók.
Szükség esetén az űrmértékek hordozókengyellel láthatók el.






A füleket vagy a szárat úgy kell kiképezni és az űrmértékre felerősíteni, hogy azok az
űrmérték biztonságos mozgatását tegyék lehetővé és annak űrtartalmát rendeltetésszerű
használatuk következtében ne változtassák meg.
Az űrmértékek felső és alsó peremeit úgy kell kiképezni, hogy azok a folyadékűrmértéknek kellő szilárdságot biztosítsanak, és rendeltetésszerű használatuk esetén
alakváltozást ne szenvedjenek.
Ennek érdekében az alsó és felső peremeknél erősített peremet lehet kiképezni, a felső
peremet vissza lehet hajtani, illetve a peremeket abronccsal meg lehet erősíteni. Szükség
esetén a fenék alá merevítést kell alkalmazni.
Azt, hogy az űrmértéket milyen módon kell kialakítani, azt az anyaga, űrtartalma és
rendeltetése együttesen határozzák meg.
Henger alakú űrmérték belső magassága 1 cl-től 2 literig kb. a belső átmérő
kétszeresével legyen egyenlő.
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6.

A kanna alakú űrmértékek esetében a mértékjeleket a kanna nyakának belső oldalán, az
5 liter ÷ 10 liter henger alakú űrmérték esetén a henger belső oldalán diametrálisan
szemben lévő két helyen maradandó módon – pl. szegecseléssel, forrasztással – kell
elhelyezni. A mértékjel 15 mm hosszú, 10 mm széles, 1 mm vastag, derékszögben
meghajlított, az űrmérték anyagából készült lemez legyen.
Az űrmértéket úgy kell kialakítani, hogy a betöltött folyadék legnagyobb megengedett
hibának megfelelő változása legalább 2 mm-es eltérést eredményezzen a peremnél,
vagy a mértékjelnél.
Az űrmértékeken legfeljebb három, egyértelműen megkülönböztethető mértékjelet lehet
elhelyezni.

MEGJELÖLÉS, FELIRATOK
Az űrmértékek oldalán jól látható és maradandó módon fel kell tüntetni:

a névleges űrtartalmat

a gyártó, illetve a forgalomba hozó jelét vagy nevét

gyári szám (egyedi azonosító szám)

a CE jelölést, a kiegészítő metrológiai jelölést, az évszám utolsó két számjegyét

a bejelentett szervezet (MKEH) azonosító számát (1422)

7.

METROLÓGIAI KÖVETELMÉNYEK
Az űrmértékek megengedett űrtartalom eltérései

8.

űrmérték

mértékjellel ellátott

< 100 cm3

± 2 cm3

≥ 100 cm3

±3%

peremes
-0
 4 cm3
-0
6%

HITELESÍTÉS
A hitelesítés elvégzése, ha a gyártó az alábbi (F1) megfelelőség-értékelési eljárást választotta
(8/2006. (II. 27.) GKM rendelet 7. § (3):
F1 modul: Termékhitelesítésen alapuló megfelelőségi nyilatkozat

8.1

A hitelesítés mérőeszközei

mérleg, a mérőeszköz űrtartalmától függően az osztásértéke 1 mg – 10 mg

hőmérő, mérési bizonytalansága legfeljebb 0,1 °C

sótalanított víz (desztillált vagy ioncserélt víz) fajlagos vezetőképessége nem haladhatja
meg az 5 µS/cm-t
A felsorolt mérőeszközök által mért értékek bizonytalanságát a mérőeszközök bizonyítványai
tartalmazzák, melynek értelmében az etalonokkal végzett mérések eredményei az országos
etalonokra visszavezethetők.
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8.2

A hitelesítés segédeszközei

nedvszívó rongy

síküveglap

főzőpohár

üvegtölcsér

8.3

A hitelesítés körülményei
A hitelesítő helyiség hőmérséklete 18 °C és 24 °C között legyen, és értéke a mérés ideje alatt
lehetőleg állandó maradjon.
A mérések megkezdése előtt a hitelesítendő mérőeszköz és a sótalanított víz legalább két órát
álljon a helyiségben.

8.4

Hitelesítési előírás

8.4.1

Szemrevételezés, külalaki vizsgálat
A bemutatott űrmértékeket meg kell vizsgálni, hogy méretek, anyag, szerkezet és megjelölés
szempontjából megfelelnek-e a jelen Hitelesítési előírásban leírtaknak.

8.4.2

Általános előírások

5 liter és 10 liter űrtartalmú, valamint a kis mennyiségben gyártott (100 db-ig) 1cl ÷ 2
literes űrmértékeket darabonként kell hitelesíteni.

Tömeggyártás esetén (100 db felett) az űrmértékeket matematikai statisztikai
módszerrel kell hitelesíteni.

A mintavételi rendszernek biztosítania kell egy 95 %-os elfogadási valószínűségnek
megfelelő minőségszintet, kevesebb, mint 1 %-os nem-megfelelés mellett.

8.4.3

A tételek kialakítása és a minták kiválasztása

A hitelesítésre bemutatott űrmértékekből N = 100 ÷ 500 és/vagy N = 501 ÷ 1.000
darabszámú tételeket kell kialakítani.

A 100 ÷ 500 darabszámú tételekből n = 30 darab, az n = 501 ÷ 1.000 darabszámú
tételekből pedig n = 40 darab mérőeszközt kell véletlenszerűen kiválasztani a
hitelesítésre.

A kétlépcsős mintavételes eljárás első és második minta darabszáma azonos. A második
mintát az első mintavétel után fennmaradó tételből kell kiválasztani.

8.4.4

Űrtartalom meghatározás, ha a mérték felső határa az űrmérték szájsíkja (peremes űrmérték)

Az űrmértéket megnedvesítjük, majd megtöltjük sótalanított vízzel. A szélén
felülemelkedő vizet egy üveglappal lecsapjuk úgy, hogy az üveglap alatt légbuborék ne
maradjon.

Az űrtartalmának megfelelő száraz főzőpoharat lemérjük (m1), és feljegyezzük a mérési
jegyzőkönyvbe.

Meg kell mérni a víz hőmérsékletét, és beírni a mérési jegyzőkönyvbe.

A kifolyt vizet az űrmérték oldaláról letöröljük, majd az űrmérték tartalmát áttöltjük a
főzőpohárba. A mérleg által kijelzett értéket feljegyezzük (m2).

8.4.5

Űrtartalom meghatározás mértékjellel ellátott űrmérték esetén

A nedvesített űrmértéket megtöltjük sótalanított vízzel úgy, hogy a meniszkusz legalsó
pontja a mértékjel által képzett síkot épp érintse.

Az űrtartalmának megfelelő száraz főzőpoharat lemérjük (m1), és feljegyezzük a mérési
jegyzőkönyvbe.
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Meg kell mérni a víz hőmérsékletét, és beírni a mérési jegyzőkönyvbe.
A kifolyt vizet az űrmérték oldaláról letöröljük, majd az űrmérték tartalmát áttöltjük a
főzőpohárba. A mérleg által kijelzett értéket feljegyezzük (m2).

8.4.6

Űrtartalom meghatározás 5 literes és 10 literes űrmértékek esetében
A hitelesítés a fentiekben leírt tömegméréses módszerrel történik. Ha van 5 literes
mintapalack, a hitelesítés elvégezhető az alábbi módon is:

Az előre megnedvesített és kicsepegtetett űrmértéket vízszintes alapra helyezzük és 5
literes mintapalack segítségével a névértékének megfelelő mennyiségű vízzel feltöltjük.

Ha a víz felszíne a mértékjel alá esik, a hiányzó vízmennyiséget mérőhengerből utána
töltjük, és a mérőhengeren leolvassuk az utántöltött vízmennyiségét.

Ha a víz felszíne a mértékjel felett van, akkor beosztásos pipetta segítségével a
felesleges vizet leszívjuk, mérőhengerbe töltjük és leolvassuk a leszívott
folyadékmennyiséget.

8.5

Kiértékelés

8.5.1

Űrtartalom meghatározás
A vízzel töltött és az üres főzőpohár tömegének különbsége megadja az űrmértékből kiöntött
víz látszólagos tömegét.
a)

m = m2 - m1

Ezt az „m” értéket kell megszorozni a sótalanított víz hőmérsékletéhez tartozó „R1” faktor
értékével. Ekkor megkapjuk az űrmértékből kiöntött víz térfogatát 20 °C referencia
hőmérsékletre vonatkoztatva.
b)

V = m * R1

A kiszámított értékeket a mérési jegyzőkönyvben rögzíteni kell.
Vízsűrűség táblázat hiányában az „R1” faktor értékét az alábbiak szerint lehet kiszámítani:
l
s
R1t 
 vt   l 1   t  t R 
1

ahol:
ρl = levegő sűrűsége (0,0012 g/cm3)
ρs = súly sűrűsége (8 g/cm3)
ρv = víz sűrűsége (g/cm3)
β = a mérőeszköz anyagának köbös hőtágulási együtthatója / °C
t = víz hőmérséklete (°C)
tR = referenciahőmérséklet (20 °C)
8.5.2

Értékelés darabonkénti hitelesítésnél
Darabonként történő hitelesítésnél csak azon darabok kerülhetnek elfogadásra, amelyek
űrtartalom eltérése a 7. pontban megadott hibahatáron belül voltak.
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8.5.3

Értékelés mintavételes eljáráskor
Az űrmértékeket a mérési eredmények alapján minősíteni kell. Ha az űrmérték hibája a
megengedett hibahatáron belül van, akkor JÓ minősítést kapnak. Az egy vagy több feltételt
nem teljesítő mérőeszközöket HIBÁS minősítéssel kell ellátni.
Tétel
nagyság
(N)

Minták
száma
(n)

100 ÷ 500
501 ÷ 1.000

30
40

I. mintavétel
HIBÁS db HIBÁS db
C1
D1
Elfogadva Elutasítva
0
2
0
2

II. mintavétel
HIBÁS db HIBÁS db
C2
D2
Elfogadva Elutasítva
1*
2
2*
3

* Ez a darabszám tartalmazza az első mintavétel során talált hibás mérőt is.
8.5.3.1 Első mintavétel értékelése
A hitelesítés sikeres, ha a mintában nem találtak HIBÁS űrmértéket (C1 = 0). Ilyenkor a II.
mintavételre nincs szükség.
A hitelesítés véglegesen sikertelen, ha a mintában 2 vagy annál több HIBÁS űrmértéket
találtak (D1 ≥ 2). Ilyenkor a II. mintavételre nincs lehetőség.
Lehetőség van a II. mintavételre, ha a talált HIBÁS űrmértékek száma 1.
8.5.3.2 Második mintavétel értékelése
A hitelesítés sikeres, ha a II. mintavételnél n = 30 db-os mintában nem találnak HIBÁS
űrmértéket, az n = 40 db-osban pedig legfeljebb egyet találnak (C2 = 1, illetve 2).
A hitelesítés sikertelen, ha az I. és II. mintavételnél talált összes HIBÁS űrmérték 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 űrmértéket a tételből ki kell venni.)
8.6

Bélyegzés

A CE jelölést és a kiegészítő metrológiai jelölést a gyártó köteles feltüntetni minden
ivóedényen.

A bejelentett szervezet egyetértésével és annak felelősségére a gyártó a bejelentett
szervezet azonosítószámát már a gyártási folyamat során feltüntetheti a mérőeszközön.

A CE jelölés a megadottak szerinti CE szimbólumból áll, amelynek magassága legalább
5 mm.

A kiegészítő metrológiai jelölés egy nagy „M” betűből, valamint a jelölés feltüntetése
szerinti év utolsó két számjegyéből áll, amelyeket téglalap keretez. A téglalap
magassága a CE jelölés magasságával megegyező. Az M közvetlenül a CE jelölést
követi.

A CE jelölést és a kiegészítő metrológiai jelölést, valamint az eljáró bejelentett
szervezet azonosító számát maradandóan, illetve roncsolás nélkül eltávolíthatatlan
módon kell feltüntetni.
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HE 14/2-2013
ŰRMÉRTÉKEK (ITALKISZOLGÁLÓ TÉRFOGATMÉRTÉKEK)
8.7

Bizonylatolás
Minden darab űrmértékről Megfelelőségi nyilatkozatot kell kiállítani, és azt mellékelni kell a
mérőeszközhöz.
Nagy tételben gyártott űrmértékek esetében, megegyezés szerint, elegendő egy Megfelelőségi
nyilatkozatot kiállítani egy tételről, vagy dobozról stb.

9.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK
Az űrmértékekre vonatkozólag egyéb rendelkezések nincsenek érvényben.
Az űrmérték sértetlensége esetén a hitelesítés érvényességi ideje korlátlan. (127/1991. (IX.
29.) Korm. Rendelet)
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