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1.

AZ ELŐÍRÁS HATÁLYA

Ez az előírás az 1991. évi XLV. törvény és annak végrehajtásáról szóló (többször módosított)
127/1991. (X. 9.) kormányrendelet mellékletében felsorolt, a folyadékok tárolására, mérésére
szolgáló, hőszigetelés nélküli, földfeletti, állóhengeres és fekvőhengeres, merev és úszótetős
tartályokra vonatkozik.
Jelen előírás érvényben lévő nemzetközi ajánlások (OIML R71; ISO 7507-1) alapján készült.
A későbbiekben előforduló érdemi módosítás(ok) a jelen Hitelesítési Előírás újrakiadását teszi(k)
szükségessé. A változás megtörténtét a Mérésügyi Közleményekben meg kell jelentetni.
2.

MÉRTÉKEGYSÉGEK, JELÖLÉSEK

A tartályok a különböző folyadékok tárolására és mérésére szolgálnak. Jelen előírásban használt
mennyiségek jelét, valamint ezen mennyiségek használható egységeit és az egységek jelét a 1.
táblázat tartalmazza.
1. táblázat

megnevezése
térfogat
(űrtartalom)
hosszúság

3.

jele
V
L

A mennyiség
SI
egységének
megnevezése
köbméter
méter

jele
m3
m

további törvényes
mértékegységeinek
megnevezése
köbdeciméter
liter
deciméter
centiméter
milliméter

jele
dm3
l
dm
cm
mm

ALAPFOGALMAK

3.1
Tartályhitelesítés
A tartályhitelesítés olyan műveletsorozat ahol a tartály űrtartalmát határozzák meg a töltési
magasság vagy a légtér függvényében.
3.2
Folyadékos (volumetrikus) módszer
A módszernél a belső kapacitást közvetlenül állapítjuk meg etalon átfolyásmérővel, víz vagy
gázolaj segítségével.
A folyadékos mérést földalatti és földfeletti, hőszigetelt, és geometriai módszerrel nem
vizsgálható tartálynál alkalmazzuk.
A folyadékos mérés lehet betöltéses, illetve lefejtéses.

3.3
Geometriai módszer
A tartály és a holtterek geometriai méreteinek felvételével, a mért adatok feldolgozásával készül a
kalibrációs táblázat.
A geometriai mérésnél az alábbi módszereket lehet használni:
·
kerületméréses eljárás,
·
függőzéses eljárás.
A geometriai módszert csak akkor alkalmazhatjuk ha a tartályoknak szabályos mértani alakjuk
van és nem mutatnak deformációt.
3.4
Kombinált módszer
A kombinált módszer abból áll, hogy a geometriai módszer segítségével meghatározzuk a
tartályköpenynek megfelelő térfogatokat, a folyadékos módszerrel a tartályfenéknek megfelelő
térfogatokat.
Ez a módszer, ugyanazon feltételekkel, mint a geometriai módszer, olyan tartályokra vonatkozik,
melyeknél az alsó rész alakja nem teszi lehetővé a térfogat kellő pontosságú meghatározását a
geometriai eljárással. (sok belső szerelvény)
3.5
Kerületméréses módszer
A tartály valamennyi övének kerületét méréssel határozzák meg.
3.6
Függőzéses módszer
A tartály különböző részmagasságainak keresztmetszetét úgy határozzák meg, hogy függőző
berendezés segítségével a mérési pontok sorozatát arra a síkra vetítik, amelyben a kerület
meghatározása - mérőszalag segítségével - megtörtént. (vonatkoztatási sík)
3.7
Öv
Lemezekből álló, a tartálypalástot alkotó körgyűrű.
3.8
Tartálymérőszalag
Különlegesen kialakított, kalibrált, hosszegységekre beosztott és a tartályhitelesítés területén
végzett mérésekre használt mérőszalag.
3.9
Merevtetős tartály
Olyan tartály ahol a tartálytető és a tartály palást egymáshoz hegesztéssel van rögzítve.
3.10 Úszótetős tartály
Olyan tartály, melyben a tető szabadon úszik a folyadék felszínén. A tető el van látva lábakkal és
ezekre támaszkodik a tartály üres állapotában.
3.11 Átlapolásmérő
Eszköz, a tartálykalibrálás során a tartálytest két olyan pontja közötti ív mérésére, melyek között
a mérőszalag közvetlenül nem használható valamilyen közbenyúló akadály, pl. egy kiugró
hegesztés miatt.(1. ábra)

3.12 Akadály
A tartály palástján található szerkezet(pl. hegesztés, átlapolás, merevítő borda) ami a tartálypalást
szerves része, de a közvetlen kerületmérést akadályozza.(6. és 7. ábra)
3.13 A tartály dőlése
A tartálypalást függőlegestől való eltérése. Számítása a 8.5.7 pont szerint.
3.14 Gömbsüveg
A fekvőhengeres tartály hengeres részét lezáró gömbszerű végződés.
4.

MEGHATÁROZÁSOK

4.1
Névleges űrtartalom
A mérőtartály űrtartalma, melyet nem méréssel határoztak meg és általában a tartály jellemzésére
használnak.
4.2
Töltési magasság
Tartályban lévő folyadék és a tartály fenéksíkja közötti magasság a mérési síkban.
4.3
Töltési térfogat
A tartályban lévő, tetszőleges töltési magassághoz tartozó folyadéktérfogat.
4.4
Holttér
Bármely, a tartály térfogatát befolyásoló szerelvény.
4.5
Szintmérőnyílás
A tartály tetején levő nyílás, amelyen keresztül szintmérő műveletek végezhetők.
4.6
A tartály legnagyobb töltési térfogata
A tartályban lévő, a legnagyobb töltési magassághoz tartozó folyadéktérfogat.
4.7
Minimális töltési szintkülönbség
Az a legkisebb töltési magasságkülönbség, melyet az adott tartállyal mérni szabad.
4.8
Alapűrtartalom
Az a legkisebb térfogat, amelyet a tartállyal mérni szabad. Megegyezik a legnagyobb vízszintes
keresztmetszet és a minimális töltési szintkülönbség szorzatával.
4.9
Felső vonatkoztatási (mérési)pont
A mérőnyíláson világosan meghatározott pont annak a helyzetnek a jelölésére, amely mellett a
folyadékszint- vagy légtérmérés történik.
4.10 Légtér
A tartályban lévő folyadék szintje és a tartály tetején lévő felső vonatkoztatási pont (mérőcső
szájsíkja) közötti távolság.

4.11 Null-légtér
A felső szögvas és a felső vonatkoztatási pont közötti távolság.
(A felső szögvas a tartálypalást és a tartálytető összeillesztésénél található.)
4.12 Összlégtér
A tartályfenék és a felső vonatkoztatási pont közötti távolság.
4.13 Összmagasság
A felső szögvas és az alsó szögvas közötti távolság(tartálypalást magassága).
(Az alsó szögvas a tartálypalást és a tartályfenék összeillesztésénél található)
4.14 Kalibrációs táblázat
A h magasság (függetlenváltozó) és a V térfogat (függő változó) közti viszonyt kifejező
matematikai függvény, V = f(h) táblázatos kifejezése.
5.

SZERKEZETI ELŐÍRÁSOK

5.1
Anyag
A tartályokat és esetleges védőbevonataikat olyan kellő szilárdságú anyagból kell készíteni,
amely megfelelően ellenáll a folyadék és az őt körülvevő közeg fizikai, és kémiai behatásainak,
és megfelel a munkavédelmi, biztonságtechnikai és egészségügyi előírásoknak.
5.2

Felépítés

5.2.1
A mérőtartályok kivitele és felszereltsége olyan legyen, hogy a mérendő közeg szintje vagy
térfogata -töltésnél és ürítésnél egyaránt- az üzemi feltételeknek és a pontossági osztálynak
megfelelően meghatározható legyen.
5.2.2
A mérőtartályokhoz csatlakozó, hozzá- és elvezető csővezetéket úgy kell kivitelezni, hogy a
mérőtartály által mért folyadékmennyiség egyértelműen elhatárolható legyen.
Meg nem engedhető hozzá- vagy elfolyás töltésnél, ürítésnél vagy mérésnél nem következhet be.
5.2.3
Fekvőhengeres tartályok esetében a hossztengely dőlése nem lehet nagyobb 0,5 ° - nál.
5.2.4
A mérőtartályokat szilárdan beépített belső szerelvényekkel is el lehet látni (fűtőkígyó).
5.2.5
A mérőtartályokra vonatkozó részletes műszaki előírásokat a "HE 31/1 Általános előírások" című
füzet tartalmazza.

6.

MEGJELÖLÉS, FELIRATOK

6.1
Kötelező jellegű feliratok
A tartályon a következő adatokat kell jól láthatóan, olvashatóan és letörölhetetlenül feltüntetni:
·
a tartály sorszámát.
6.2
Fakultatív jellegű feliratok
A tartályokat mérésügyi adattáblával is el lehet látni. Az adattáblán az alábbi adatokat kell
feltüntetni:
·
a tartály gyári számát,
·
a tartály összűrtartalmát,
·
a null-légtér értékét,
·
hitelesítés évszámát.
7.

METROLÓGIAI KÖVETELMÉNYEK

7.1

Hitelesítési hibahatárok

A térfogat meghatározásának a relatív hibája nem lehet nagyobb, mint ± 0,5 % vagy ± 1,0 %.
7.2
Egyéb
A ± 0,5 % - os pontosság csak akkor érhető el, ha a tartálykalibrálás során figyelembe vesszük a
tartály dőlését, a hidrosztatikus nyomásból eredő térfogatváltozását, az úszótető
térfogatkiszorítását és a hőmérsékletváltozásokat.
7.2.1
A tartály dőléséből eredő töltési korrekciót a 14 mm/1 m - nél nagyobb dőlés esetén kell
számolni.
7.2.2
A hidrosztatikus nyomásból eredő térfogatváltozást a 8.5.8 pontban tárgyalt esetben kell
figyelembe venni.
7.2.3
Az úszótető térfogatkiszorítását minden esetben figyelembe kell venni.
7.2.4
Ha a mérés során a tartály hőmérséklete a (+ 20 ± 2) °C - tól eltér, a 8.5.9 szerint a kalibrációs
táblázat készítésénél figyelembe kell venni.
7.2.5
A tartályvizsgálat során végzett méréseknél megengedett legnagyobb hibákat lásd a 2.
táblázatban.

2. táblázat
Kerületmérésnél

Összmagasság, null-légtér, összlégtér és övmagasság
Kocsizási értékek leolvasásánál
Falvastagság mérésénél

0 ÷ 25 m
25 ÷ 50 m
50 ÷ 100 m
100 ÷ 200 m
200 m felett
-

± 2 mm
± 3 mm
± 5 mm
± 6 mm
± 8 mm
± 2 mm
± 1 mm
± 0,2 mm

7.2.6
Átfolyásmérővel végzett mérések relatív hibája nem lehet nagyobb, mint ± 0,5 %.
8.

HITELESÍTÉS

8.1

A hitelesítés eszközei

8.1.1
·
·

Az alsó holttér meghatározásához
Átfolyásmérő, 0,25 % - nál kisebb eredő mérési bizonytalansággal,
hiteles mérősúlyos mérőszalag.

8.1.2 A referencia keresztmetszet 8.4.2 szerinti meghatározásához
·
Legalább 10 m hosszúságú, 1 mm legkisebb osztásközű, acél mérőszalag, melynek
megengedett hibája mm - ben: ± (0,1 + 0,1L); (L méterben),
·
három átlapolásmérő különböző hosszúsággal (lásd 1. ábrán),
·
legalább 500 mm hosszúságú, 1 mm legkisebb osztásközű acél mérővonalzó,
·
karctű,
·
a köpenylemez hőmérsékletének mérésére 0 ÷ 40 0C méréstartományú 0,5 % pontosságú
tapadó hőmérő.

8.1.3 A referencia-keresztmetszet 8.4.3 szerinti meghatározásának és az övenkénti
kerületmérésnek a mérőeszközei
·
30 vagy 50 méter hosszúságú, első méterén 1 mm legkisebb osztásközzel, a további
hosszúságban 1 m legkisebb osztásközzel rendelkező acél mérőszalag, (megfelel az első
deciméterén 1 mm legkisebb osztásközzel, a további hosszúságban pedig 1 cm legkisebb
osztásközzel rendelkező mérőszalag is) bármely osztásjelén maximálisan 1,5 mm megengedhető
hibával ( ennél kisebb pontosságú mérőszalag használata esetén az osztásjelek korrekcióit ismerni
kell),
·
szalagfeszítő berendezés 100 N feszítőerővel.
8.1.4 A belső keresztmetszetek meghatározásához különböző magasságokban, függőzéses
módszerhez
·
Függőző kocsi (lásd 2. ábrán),
·
csörlő a függőző zsinór részére kb. 10 kg tömeggel (lásd 3. ábrán),
·
skálatartó a plusz-mínusz skála részére, mágneses tapadókoronggal (lásd 4. ábrát),
·
plusz-mínusz(+ 200; 0; - 200 mm) skála, 1 mm - es legkisebb osztással,
·
30 m (kb. 8 mm átmérőjű) kötél a függőkocsi felhúzására.

2. ábra

3. ábra

4. ábra

8.1.5 Az övek magasságának, a köpenylemez átlapolásának és a null-légtér
meghatározásához, fekvőhengeres tartály szögeltérésének és gömbsüveg magasságának
megállapításához
·
20 m hosszúságú, 1 mm legkisebb osztásközű acél mérőszalag, valamint 2 méteres
mérőszalag (0,1 + 0,1L) megengedett hibával,
·
talpas derékszög,
·
1 méteres szintezőléc vízszintmérővel (lehet 1 méteres vízszintmérő is),
·
150 mm-es mélységmérő tolómérő,
·
függőón, legalább 0,5 kg - os súllyal.
8.1.6
·
·

Az úszótető tömegének meghatározásához
Átfolyásmérő, 0,25 % - nál kisebb eredő mérési bizonytalansággal,
súlyos mérőszalag.

8.2

A hitelesítés körülményei

8.2.1 A hitelesítés feltételei
A hitelesítést a tartály felállítási helyén és a következő feltételek mellett kell elvégezni:
·
a levegő hőmérséklete + 10 és + 300 °C között legyen,
·
csapadékos és erősen szeles időt kerülni kell.
8.2.2 Vizsgálandó paraméterek
A hitelesítés során az 2. táblázatban megadott paramétereket kell megvizsgálni:
2. táblázat

Vizsgálandó paraméter

Az alsó holttér térfogata
A referencia keresztmetszet
A belső keresztmetszet különböző magasságokban
Az övek magassága
Az övek átlapolásai
Az övek falvastagsága
A szerelvények holttér- illetve adaléktérfogat
Az úszótető tömege
A tartály dőlése
A hidrosztatikus nyomás hatására bekövetkező
térfogatváltozás
A tartály hőtágulásának hatására bekövetkező
térfogatváltozás

vonatkozó
pontja

8.4.
8.5.
8.6.
8.7.
8.11.
8.12.
8.13.
8.14.
8.16.8.

Az előírás
hatálya az első és időszakos
hitelesítésnél
Pontosság
0,5 %
1,0 %
van
van
van
van
van
van
van
van
van
van
van
van
van
van
van
van
van
nincs

8.16.9.

van

van

8.16.10.

van

van

8.2.3 Biztonságtechnikai előírások
Tartályvizsgálatot csak munkaalkalmassági orvosi vizsgálaton megfelelt személy végezhet.

A hitelesítés megkezdése előtt oktatáson kell részt venni a megbízó szervezésében ami:
·
a tűzvédelmi szabályok,
·
a tartályfelügyeleti szabályok,
·
a nagy magasságokban végzett munkavégzés,
·
a szükséges védőruha használatának,
·
a robbanásveszélyes helyeken végzendő munka szabályainak,
·
a telepen betartandó rend
előírásainak betartásáról szól.
8.3

Helyszíni szemle

8.3.1.1
A helyszíni szemle során ellenőrizni kell, hogy a tartály megfelel-e a HE 31/4 5. szakaszának.
8.3.1.2
Ellenőrizni kell, hogy a tartály megfelel-e a vonatkozó rajzdokumentációnak.
8.3.1.3
Fekvőhengeres tartályok esetén ellenőrizni kell a tartály dőlésszögét. A dőlésszög ismeretében
lehet meghatározni a mérési módszert.
8.3.1.4

A szemle során kell közölni a megrendelővel a hitelesítés során általa biztosítandó feltételeket és
ezekről jegyzőkönyvet kell készíteni.
8.4

Hitelesítési eljárás

8.4.1

Az alsó holttér térfogatának meghatározása

8.4.1.1
Alsó holttérnek a tartály alsó részét kell tekinteni, amely nem vesz részt a termék betöltésének és
kiadásának folyamatában, de beleszámít a tartály mért térfogatába.
8.4.1.2
Az alsó holttér felső határát - ha van koppantóasztal - annak felső szintjével egy magasságban
kell kijelölni, a töltési magasság mérésének kiinduló szintjeként.
8.4.1.3
Kivételes esetekben az alsó holttér felső határa feljebb is kijelölhető, úgy például, hogy a holtteret
képező belső szerelvények is az alsó holttérbe kerüljenek. (pl. fűtőkígyó)
8.4.1.4
Az alsó holttér kimérését átfolyásmérővel kell elvégezni.
8.4.1.5
Ha semmiféle belső szerelvény nincs a tartályban, a tartályfenék teljes elfedéséig kell a töltést
elvégezni.
8.4.1.6
Hitelesítésnél az alsó holttér mérését csak a tartály teljes kitisztítása után szabad elvégezni.
8.4.1.7
Az alsó holttér térfogatához tartozó légtérértéket meg kell mérni és a jegyzőkönyvbe be kell
vezetni.
8.4.2

A referencia keresztmetszet meghatározása

8.4.2.1
A referencia keresztmetszetet a tartály fenekétől számított kb. 1,5 m magasságban kell
meghatározni. (munkamagasság)
Úszótetős tartályoknál a referencia keresztmetszet a legfelső övön jelölendő ki.
8.4.2.2

A tartály fenekétől számított 1,5 m magasságban történő kerületmérési eljárásnál a tartályfalon
meg kell jelölni egy vízszintes segédsíkot, amelyben a mérőszalagot - az óramutató járásával
ellentétes irányban - fel kell fektetni. A mérőszalag vízszintes helyzetű legyen és szorosan
tapadjon a tartály falához, ezen felül 50 N - nal legyen feszítve a szalagfeszítő berendezés
segítségével.
A leolvasást a mérőszalag végeinek egymás mellé helyezése után (lásd 5. ábra) kell elvégezni. Ha
a tartály kerülete nagyobb, mint a szalag hossza, akkor a szalagot teljesen kifeszítve a nulla
pontjánál és a végpontjánál karctűvel egy - egy jelet kell tenni, majd ezt a műveletet addig kell
ismételni, míg a tartályon körbe nem értünk.
A kerületmérést háromszor kell elvégezni. A mérési eredményeket a mérési jegyzőkönyvbe kell
feljegyezni.
A kerületmérés idejében a tartálypalást hőmérsékletét meg kell mérni és fel kell jegyezni a
jegyzőkönyvbe.
8.4.2.3
Meg kell ismételni a kerületméréseket akkor, ha a K1, K2, K3 kerületértékek bármelyike nagyobb
mértékben eltér a számtani középértéküktől, mint:
·
0,01 %, a 0,5 % pontosságú tartályoknál,
·
0,02 %, az 1,0 % pontosságú tartályoknál.

5. ábra
8.4.2.4

Ha olyan akadályok vannak a tartályon, amelyeken a mérőszalagot át kell vezetni(lásd 6. és 7.
ábrát) akkor az akadályok magasságát és az egész kerületen található darabszámukat fel kell
jegyezni.

6. ábra

7. ábra
8.4.2.5
Nagyobb akadályok, felhegesztett hevederek stb. áthidalására az átlapolásmérőt kell használni a
következők szerint:
·
Az átlapolásmérőket a mérési síkban akadálymentes helyre fel kell helyezni és a
végeiknél egy-egy jelet kell tartályra tenni,
·
a így feljelölt távolságokat mérőszalaggal le kell mérni és a jegyzőkönyvbe be kell
vezetni,
·
az átlapolásmérőt áttesszük az akadályon a mérési síkban és a két végénél karctűvel kb. 1
cm - es jelet teszünk a tartály oldalára,
·
ezt a műveletet valamennyi akadálynál elvégezzük mind a három átlapolásmérővel (lásd
8. ábrán),
·
a jelölések közötti távolságokat mérőszalaggal lemérjük,
·
a jegyzőkönyvbe bejegyezzük az akadályok darabszámát és a mérőszalaggal mért értéket.

8. ábra
8.4.3 Belső keresztmetszet meghatározása
A belső keresztmetszeteket a tartályon közvetlen (kerületméréses eljárás) és közvetett
(függőzéses eljárás) úton lehet meghatározni.
8.4.3.1
A közvetlen úton történő belső keresztmetszet meghatározás azt jelenti, hogy a tartályon
övenként kerületet mérünk. A különböző magasságokban történő kerületméréshez a tartályt be
kell állványozni. A kerületmérést a 8.4.2 szerint kell végezni azzal a különbséggel, hogy csak
kétszer kell mérni.

A két mérési helyet úgy kell kiválasztani, hogy azok az öv alsó széle felett 1/4 ÷ 1/5 - ével, illetve
a felső széle alatt 1/4 ÷ 1/5 - ével legyen.
Ha a két érési hely közül valamelyiken olyan akadály van ami a mérést lehetetlenné teszi, akkor
egy szabad mérési helyet kell kiválasztani az övön és a mérést háromszor kell elvégezni,
1,0 % pontosságú tartályok esetében az övenkénti egy mérés is megengedett.
A mérési adatokat a mérési jegyzőkönyvbe be kell írni.
8.4.3.2
A közvetett úton a belső keresztmetszetet meghatározni különböző magasságokban függőzéses
módszerrel lehet.
A függőzést függőkocsival a tartály teljes köpenyfelületére kiterjedően kell kívülről vagy belülről
elvégezni.
8.4.3.2.1

A függőzési pontokat a tartály köpenyének kerületén egyenletesen kell elosztani.
8.4.3.2.2
A függőzési pontok vízszintes irányú elosztását az alábbiak szerint kell végezni:
·
minden övön legalább 12 függőzési pont legyen,
·
minden övlemezen legalább 2 függőzési pont legyen,
·
a függőzési pontok közötti távolság ne legyen nagyobb 4 méternél.
8.4.3.2.3
A függőzési pontok függőleges irányú elosztását az alábbiak szerint kell végezni
·
a függőzési pontok távolsága nem lehet nagyobb mint 2 méter,
·
vízszintes hegesztési varratoknál a függőzési pontok a varratok alatt és felett kb. 1/3
lemezmagasságnyi távolságban, vízszintes szegecssorok esetében pedig közvetlenül a
szegecssorok alatt vagy felett legyenek,
·
spirális köpenyfelépítésű tartályoknál - függetlenül a hegesztési varrat helyzetétől - a
függőzési pontoknak ugyanazon függőleges síkban kell elhelyezkedniük.
·
egy függőleges függőzési ponton két mérést kell végezni, felfelé és lefelé haladva is meg
kell mérni a sugárkülönbségeket.
8.4.3.2.4
Ha a csővezetékek, hegesztési varratok vagy hasonló elemek a függőzést megnehezítik, a
függőzési pontokat odébb lehet helyezni.
8.4.3.2.5
A merev tetős tartályok esetében a külső lépcső által elfoglalt tartományt a függőzésből ki kell
hagyni.
8.4.3.2.6
A függőzésnél először a függőzési pontok helyét kell kijelölni. A függőleges függőzési pontokat a
tartály köpenyén az óramutató járásával ellentétes értelemben kell számozni.
8.4.3.2.7
A függőzésnél a zsinórt és a függősúlyt a tartály felső korlátjára kell felerősíteni és a függőző
kocsival az egy függőzési egyenesbe eső függőzési pontokat végig kell járni.
8.4.3.2.8
A skálatartót a mágnestappancsokkal a úgy kell a tartály falára felhelyezni, hogy a függőzsinór a
vonalzó közvetlen közelébe legyen.
8.4.3.2.9
A függőzési pontok sugárirányú távolságát a referenciasíkban elhelyezkedő referenciapontoktól a
400 mm hosszúságú plusz-mínusz skála segítségével lehet mérni. A vonalzót úgy kell a
skálatartón beállítani, hogy a skáláján a referenciapont és a függőzési pont közötti
sugárkülönbség előjelhelyesen leolvasható legyen.
8.4.3.2.10

Az első függőzési pontnál a skálát úgy kell a skálatartón rögzíteni, hogy a 0 pontja a függőzsinór
helyzetével egybeessék. Ezt a helyzetet a függőzés során meg kell tartani új függőleges pontra
való átállás után is.
8.4.3.2.11
Ha a függőzsinór kileng és a vonalzón nem olvasható le az érték a függőzést abba kell hagyni.
8.4.3.2.12
A függőzési értékeket pontonként és előjelhelyesen fel kell jegyezni a mérési jegyzőkönyvbe úgy,
hogy a függőleges helyzetű függőzési pontsorozatok egy sorba kerüljenek.
8.4.4

Övek magasságának mérése

8.4.4.1
Az övek magasságát 5 méteres mérőszalaggal kell mérni a mászólétra vagy lépcső mentén. Ha a
leolvasás megoldott a mérést az összmagasság méréssel együtt is el lehet végezni úgy, hogy a
részmagasságokat külön leolvassuk.
8.4.4.2
Az övek magasságát az öv szélétől a széléig, vagy hegesztett tartály esetén a hegesztések mentén
húzott karcjelek távolságát mérjük.
8.4.4.3
Az övek magasságmérését 2 mm pontosan kell elvégezni.
8.4.5

A tartály összmagasságának meghatározása

8.4.5.1
A tartály összmagasságát négy pontban kell megmérni, a tartály egymásra merőleges két
átmérőjének végpontján, a felső szögvas felső szélétől az alsó szögvas alsó széléig. Olyan
hegesztett tartályoknál, ahol alsó szögvas nincs, alsó határként az alsó lemez alját kell választani.
8.4.5.2
A mérést minden pontban kétszer kell elvégezni és ugyanazon ponton kapott eredmények közötti
különbség nem haladhatja meg a 2 mm-t. A megadott értéknél nagyobb eltérés esetén az illető
ponton még egy mérést kell végezni.

A szóban forgó ponton mért magasság tényleges értékének két olyan mért érték számtani
középarányosát kell venni, amelyek közötti különbség a megengedett eltérést nem haladja meg.
8.4.5.3
A mérést a mérősúlyos mérőszalaggal kell elvégezni úgy, hogy a fentről leengedett szalag
mérősúlyát az alsó szögvas vagy a tartály aljához illesztve a felső szögvas felső élénél a szalagot
leolvassuk.
8.4.6

Null-légtér meghatározása

8.4.6.1
A null-légtér mérésénél a mérőnyílás felső peremétől a felsőszögvas felső széléig kell a
távolságot megmérni. Tekintettel arra, hogy a mérőnyílás a tartály palástvonalától kb. egy méterre
van, a tartály közepe felé, a mérőnyílás felső szintjét vízszintesre állított szintező segítségével ki
kell vetíteni a tartály palástvonaláig és a mérést ott kell végrehajtani.
8.4.6.2
A mérést kétszer kell más-más irányban elvégezni, és a mért értékek közötti különbség nem lehet
nagyobb, mint 2 milliméter.
8.4.7 Összlégtér meghatározása
Az összlégtér mérésénél a mérőnyílás felső peremétől a tartály fenekéig (koppanásig) kell a
távolságot megmérni. A mérést mérősúlyos mérőszalaggal kell elvégezni.
8.4.8 Az övek átlapolásának meghatározása
Átlapolással ma már nem készítenek tartályokat, de az üzemben lévő és időszakos hitelesítésre
bemutatott ilyen tartályoknál ha a 0,5 % pontosságúak, figyelembe kell venni az átlapolást.
8.4.8.1
Szegecselt tartályok esetében az övlemezek átlapolásának magasságát és szélességét a szegecssor
középpontja és a lemezszegély között kell mérni. Az átlapolás szélessége vagy magassága ennek
a méretnek a kétszerese.
8.4.8.2
Hegesztett és váltakozóan átlapolt tartályoknál 9. ábra szerint kell a méréseket elvégezni a tartály
teljes magasságában. Ha szükséges az átlapolásokról vázlatot kell készíteni. Az átlapolás
nagyságát az (1) képlet segítségével kell kiszámítani. A feltételezés az, hogy az övmagasságok
állandóak(lásd 9. ábrát)
−
b = l2 l1
2
bü=

(1)

9. ábra

10. ábra

8.4.8.3
Hegesztett és teleszkópikusan átlapolt tartályoknál az átlapolás magasságát a 10. ábra szerint kell
mérni. A számítása a (2) képlet alapján történik.

b ü = l 4 - l3

(2)

8.4.8.4
Az átlapolás mértékének meghatározását függőleges átlapolások esetében is a 8.4.8.1 - 8.4.8.3
pontok szerint kell eljárni.
8.4.9 Övek falvastagságának meghatározása
A falvastagságokat közvetlenül lemérni csak szegecselt tartályoknál lehet, az átlapolások mellett.
Hegesztett tartályoknál a falvastagság méreteit rajzok alapján kell megállapítani.
8.4.10 Belső szerelvények vagy toldatok által létrehozott holtterek, illetve járulékos
térfogatok meghatározása
A belső szerelvények járulékos térfogatát az alábbi módszerek valamelyikével kell meghatározni:
·
a műszaki dokumentációból meg kell állapítani a belső szerelvények elhelyezését,
távolságukat a tartályfenéktől. Egyúttal meg kell győződni arról, hogy a szerelvények és
elhelyezésük megfelel-e a műszaki dokumentációnak.
·
műszaki dokumentáció hiányában meg kell mérni a belső szerelvények méreteit.
Ezenkívül vázlatot kell készíteni a szerelvények helyzetéről, geometriai méretek feltüntetésével.

8.4.11 Az úszótető tömegének meghatározása
8.4.11.1
Az úszótető tömegének meghatározását 0,5 % pontosságú tartályoknál az úszótetőnek úszó
állapotba hozásával kell elvégezni.
8.4.11.2
Annyi vizet vagy gázolajat kell tölteni a lábain álló úszótető alá, hogy annak szintje kb. 100 mmrel az úszótető fenékszintje alatt legyen. Meg kell mérni a (h1) töltési magassághoz tartozó
légteret és fel kell jegyezni.
8.4.11.3
Ezután addig kell tölteni a tartályt - átfolyásmérőn keresztül - míg az úszótető úszó állapotba nem
kerül. Fel kell jegyezni az átfolyásmérőn átfolyt mennyiséget.(V)
8.4.11.4
Meg kell mérni a (h2) töltési magassághoz tartozó légteret és fel kell jegyezni.
8.4.11.5
Az úszótető tömegét 1,0 % pontosságú tartályok esetén a rajzokból vett adatok alapján lehet
számolni. A számolásnál figyelembe kell venni a tetővel együttmozgó szerelvényeket is.(pl. létra,
vízlevezető, stb.)
8.4.11.6
Időszakos tartályhitelesítésnél, ha a korábbi mérések kiterjedtek az úszótető tömegére is, és az
üzemeltető írásos nyilatkozata mellett megállapítható, hogy a tetőn nem eszközöltek
változtatásokat, a tető tömegének vízzel való mérésétől el lehet tekinteni.
8.4.11.7
Amennyiben a tartályban tárolt termék nem engedi meg a vízzel való mérést, úgy a tető tömegét a
tárolt folyadékkal is meg lehet mérni. Ilyenkor a használt átfolyásmérőt a mérés előtt és után
ellenőrizni kell, és a mérésre használt folyadék sűrűségét a számoláshoz 1 kg/m3 pontossággal
kell meghatározni.
8.4.12 Fekvőhengeres tartályok
8.4.12.1
Kerületmérés
Minden öv kerületét két helyen kell lemérni, mégpedig az öv két szélétől mért 50 cm távolságra.
A mérési adatokat jegyzőkönyvbe kell rögzíteni.
Ha akadályok vannak a kerületmérésnél akkor a 8.4.2.4 - 8.4.2.5 pontokban ismertetett
eljárásokat kell alkalmazni.
8.4.12.2
Összhosszúság mérés
A tartály összhosszúsága az egyik gömbsüvegmagasság hengeres részétől a másik gömbsüveg
hengeres részéig tart. A tartály összhosszúságát három helyen kell mérőszalaggal mérni, a tartály
tetején és a tartály két oldalán.

8.4.12.3
Övhosszúság mérés
Az övhosszúságokat a tartály tetején kell mérni.
8.4.12.4
Null-légtér meghatározása
A null-légteret az egy méteres vízszintmérő segítségével a mérőcső szájsíkjától a tartálypalást
tetejéig kell mérni.
8.4.12.5
Átlapolások meghatározása
Csak a függőleges átlapolások szélességét kell lemérni. A mérést 8.4.8 pont szerint kell
elvégezni.
8.4.12.6
Övek falvastagságának meghatározása
Az övek falvastagságát ultrahangos falvastagságmérővel kell mérni, vagy a szerkezeti rajzokból
kell megállapítani.
8.4.12.7
Gömbsüvegvégződések magasságának mérése
A gömbsüvegvégződések legkiemelkedőbb pontját érintve a tartály tetejéről a függőónt le kell
ereszteni és meg kell mérni a hengeres rész vége és a zsinór közötti távolságot.
8.5
Mérések kiértékelése
Valamennyi számítást az elfogadott matematikai alapelveknek megfelelően kell végezni. A
számítási hibákat csökkenti és az ellenőrzést megkönnyíti, ha a számoláshoz munkalapot
használunk.
8.5.1 Az alsó holttér térfogatának kiszámítása
Az alsó holttér térfogatának 8.4.1 szerinti meghatározásánál az átfolyásmérő által mutatott értéket
a (3) képlet szerint korrigálni kell
V1 = V

ahol:
k
V

100 + k
100

(3)

az átfolyásmérő korrekciója %,
az átfolyásmérő által mutatott érték (l).

8.5.2 A referencia keresztmetszet kiszámítása
A kerületnek átlapoló mérőkkel történő 8.4.2.5 pont szerinti meghatározásánál a mérési
eredményeket a következőképpen kell feldolgozni:
8.5.2.1
Az átlapolás mérők által átfogott ív hosszúságának meghatározására a tartály három különböző
övlemezén, három mérésből számított középértéket kell felhasználni a 3. táblázat szerint. Ha a
három mérés közül egy több mint 3 m-rel eltér a középértéktől, azt a mérést ismételni kell.

3. táblázat

1. mérés
2. mérés
3. mérés
Középérték

1.
LE1
521,4
521,4
521,4
521,4

2.
LE2
497,7
497,7
497,7
497,7

3.
LE3
471,7
471,5
471,6
471,6

8.5.2.2
Az K1, K2, K3 értékeit a (4), (5), (6) képletekből kell számítani:
e

K1 = n ⋅ LE 1 + ∑ L1i
i =1

(4)

e

K 2 = n ⋅ LE 2 + ∑ L2i
i =1

(5)

e

K 3 = n ⋅ L E 3 + ∑ L3i
i =1

ahol:
n

(6)

az átlapolásmérők által közrefogott szakaszok száma.

8.5.2.3
Ki kell számítani a K1, K2, K3 értékek számtani középértékét (7).
K=

K1 + K 2 + K 3
3

(7)

8.5.2.4
A 8.4.2.4 pont szerint elvégzett mérések adatait a 3. táblázat példája alapján kell feldolgozni az
alábbiak szerint:
·
az akadály magasságát meg kell szorozni a korrekciós tényezővel és a kapott szorzatot
(korrekciót) a kerület átlagértékéből le kell vonni.
·
ha több akadály van, az egy akadályra adódó korrekció értékét meg kell szorozni az
akadályok számával és az így kapott korrekció értékét kell kivonni a kerület átlagértékéből.
8.5.2.5
A tartály Rk külső sugarát a (8) képlet szerint kell számítani:

Rk =
ahol:
π = 3,1416

K
2π (8)

8.5.2.6
A tartály Rb belső sugarát a (9) képlet alapján kell számolni:

Rb =

K
−b
2π

(9)

b falvastagsággal kell számolni, ha a köpenylemez falvastagsága a kerületmérés síkjában nem
egyenletes.
Ebben az esetben b értékét a (10) képlet szerint kell számítani:

b=

KI
K
⋅ bI + II ⋅ bII
K
K

(10)

ahol:
KI, KII részkerületek,
bI, bII a hozzájuk tartozó falvastagságok.
A tartály Ai belső keresztmetszetét a (11) képlet szerint kell számolni:
Ai =R 2b π (11)

A kerülethez viszonyított akadály magasságát és az akadály korrekciós tényezőjét a 4. sz. táblázat
tartalmazza.
A kerület, illetve az átmérők számítását az 5. táblázat foglalja össze.
8.5.3
A belső keresztmetszet 8.4.3.2 szerinti meghatározásánál a mérési jegyzőkönyv szerint kell
eljárni.
8.5.3.1
Minden mérési síknál meg kell határozni a függőzéses mérések számértékeinek összegét.

4. táblázat
Az akadály magassága a tartály
kerületéhez viszonyítva
tól
ig
0,00001
0,00000
0,00003
0,00002
0,00005
0,00004
0,00008
0,00006
0,00009
0,00008
0,00014
0,00010
0,00019
0,00015
0,00022
0,00020
0,00025
0,00023
0,00032
0,00026
0,00040
0,00033
0,00044
0,00040
0,00049
0,00045
0,00059
0,00050
0,00070
0,00060
0,00073
0,00070
0,00081
0,00074
0,00094
0,00082
0,00107
0,00095
0,00108
0,00108

Az akadály korrekciós tényezője
6. ábra
0,00
0,01
0,01
0,01
0,02
0,02
0,02
0,02
0,03
0,03
0,03
0,03
0,04
0,04
0,04
0,04
0,05
0,05
0,05
0,05

7.ábra
0,01
0,02
0,03
0,04
0,04
0,05
0,06
0,07
0,07
0,08
0,09
0,10
0,10
0,11
0,12
0,13
0,13
0,14
0,15
0,16

5. táblázat
Az átlapoló mérők
által befogott
ívhosszak
összege(cm)

Ívhosszak
az átlapoló
mérők közt
(cm)

i
1
2
3
.
.
.
21
22

Kerület K1, K2, K3
Számtani középérték K (cm)
Külső sugár Rk (cm)
Belső sugár Rb (cm)

Mérések az átlapoló mérőkkel
1
2
3
n*LE1
n*LE2
n*LE3
11470,8
10949,4
10375,2
L1i
L2i
L3i
5383,7
5410,2
5437,8
5378,5
5402,0
5427,3
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1647,2
1672,3
1702,5
1443,0
1463,3
1486,8
115062,5
115059,5
115063,9
115062,0
18312,2
18296.7

Az S végösszeget - a vonatkoztatási síkhoz viszonyítva, amelyben a kerületmérés történt - a
következőképpen kell számítani:
A vonatkoztatási síkban végzett függőzéses mérések számértékeinek összegét egyenként ki kell
vonni minden másik síkban végzett függőzéses méréssorozat számértékeinek összegéből. Ennek
következtében a vonatkoztatási síkban végzett függőzéses mérések összege nulla lesz.
8.5.3.3
A külső sugár kL1 korrekcióját, minden mérési síkra a (12) képlet szerint kell számítani:

k L1 =
ahol:
z

S
z (12)

a függőzési pontok száma egy függőzési síkban.

8.5.4 A belső szerelvények által létrehozott holtterek és járulékos térfogatok számítása
A holtterek és járulékos térfogatok 8.4.10 pont szerinti meghatározásánál ezek értékeit és a nekik
megfelelő keresztmetszet-változásokat táblázatban kell foglalni.
Az egyes tartály-részmagasságokhoz tartozó keresztmetszetek értékeit a tartálykeresztmetszet és a
korrekcióértékek összegeként kell számításba venni.
Számítási példát lásd az 6. táblázatban.
8.5.5 Az övlemezek átlapolása következtében fellépő keresztmetszet-változások
meghatározása
A meghatározáshoz a 8.4.7 pont szerint az alábbiakat kell elvégezni:
·
Vázlatot kell készíteni a 11. ábrának megfelelően.
·
A tartály keresztmetszeteit részenként kell számítani.

6. táblázat

Töltési magasság
mm
Alsó
holttérfogat
0 ÷ 200
200 ÷ 300
300 ÷ 600
600 – a maximális
töltési magasságig

+ 0,014 m3

Korrekciók
Fűtőkígyó
Szintmérőcső
állvánnyal
Térfogatváltozás
- 0,006 m3
- 0,009 m3

- 0,001 m3

+ 0,07 m2
-

Keresztmetszetváltozás
- 0,012 m2
- 0,017 m2
- 0,012 m2
- 0,017 m2
- 2,150 m2
- 0,017 m2

- 0,041 m2
- 0,029 m2
- 2,167 m2

Búvónyílás

-

-

- 0,017 m2

Teljes
korrekció

- 0,017 m2

11. ábra
8.5.6

Az úszótető tömegének meghatározása

8.5.6.1
Az úszótető tömegét (mD) a 8.4.11 pont szerint az alábbi egyenlettel kell számítani:
mD = ρW (V 2 − V1 ) (13)

ahol:
ρW
V1

a víz sűrűsége (kg/dm3)
az átfolyásmérőn a h1 és h2 magasságok között mért térfogat (l)

V 2 = AC ( h2 − h1 ) (14)

Ac
h2
h1

tartály átlagos keresztmetszete az aktuális töltési magasságnál (dm2)
töltési magasság szabadon úszó tetőnél (dm)
töltési magasság a tető alatt cca. 50 m-rel (dm)

8.5.6.2
Az úszótető által kiszorított térfogat értékét (VD) - szükség estén - a (15) képletből kell számítani,
különböző sűrűségekre és táblázatos formában kell megadni a kalibrációs táblázathoz

VD =

mD

ρF

ahol:
ρF

tárolt folyadék sűrűsége (kg/dm3)

8.5.7

A tartály dőlésének meghatározása

(15)

8.5.7.1
A 8.4.3.2 pont szerint végzett függőzéses méréseknek a legalsó és a legfelső mérési síkokra
vonatkozó értékeit ki kell gyűjteni
8.5.7.2
Ki kell számítani minden függőzési pontra a legfelső és a legalsó mérési síkokban végzett
mérések különbségét (∆S)
8.5.7.3
A kiszámított ∆S értékeket a 12. ábra szerint, a függőzési pontok függvényében kell felvenni és
vonallal összekötni.

12. ábra
Az abszcissza tengellyel párhuzamos egyenes távolsága Σ∆S/z.(z a függőzési pontok száma egy
mérési síkban.)
8.5.7.4
Ha a felrajzolt ∆S értékek pl. szinusz alakú görbét adnak ki, akkor a tartály ferdén áll, a maximum
és a minimum elméletileg fél kerületnyi távolságra vannak egymástól.

A tartály dőlését (tgβ) a görbe maximumának és a berajzolt egyenesnek a távolságából a (16)
képlet szerint kell számítani:

tg β =
ahol
"a"
h

a
h (16)

az eltérés nagysága maximális dőlésnél
a legalsó és a legfelső mérési síkok közötti távolság

8.5.7.5
Ha a dőlés értéke meghaladja a 0,02 értéket, tartályt nem lehet 0,5 % pontosságú, de a kalibrációs
táblázat értékeit a dőlés szögének koszinuszával osztani kell.
8.5.8

A térfogat változásának számítása a hidrosztatikus nyomás hatására

8.5.8.1
A tartály térfogatának a hidrosztatikus nyomás következtében történő változását figyelembe kell
venni, ha a tárolt folyadék várható közepes sűrűségére hmaxesetén a (17) képletben foglalt
követelmény teljesül.

∆V max
V max > 0,1⋅ fV (17)
ahol:
∆Vmax a hidrosztatikus nyomásból adódó legnagyobb térfogatváltozás,
Vmax
a legnagyobb töltési térfogat,
a térfogat kijelzésének relatív hibahatára, a tartály pontossági osztályának megfelelően,
fV
(pl. 1,0 pontossági osztály esetén fV = 0,01)
8.5.8.2
A térfogatváltozás figyelembevétele kétféleképpen történhet
·
ha a tartálymérést töltött vagy részben töltött tartályon végzik a tágulás hatásának
korrigálásával,
·
az üzemszerű használat során folyadéknyomás hatásának korrigálásával.
8.5.8.2.1
A mérés idején a tartályban lévő folyadékszintet meg kell mérni és fel kell jegyezni
A számolás során a kerületméréseket az "üres" tartályra korrigáljuk a (18) képlettel számított
értékkel. A számítást minden egyes övre el kell végezni úgy, hogy a képletbe sorra
behelyettesítjük az övek kerületét.
∆K n =

ahol:
∆K n
g
Kn
ρ
H
E
bn

gK n2 ( ρ − 1,1) H
2πEbn • 10 3 (18)

a kerület korrekciója (mm)
a nehézségi gyorsulás (m/s2)
az átlagos kerület (mm)
a folyadék sűrűsége a mérés során az adott hőmérsékleten(kg/m2)
a folyadékoszlop magassága az aktuális kerület felett (mm)
a rugalmassági modulus(N/m2)
az öv lemezvastagsága (mm)

8.5.8.2.2
A hidrosztatikus nyomásból eredő térfogatváltozást az alábbi módon kell számolni a 13. ábra
figyelembevételével:

1. részmagasság

⎧ 0,8h1 ⎫
⎬
∆V1 = k 1 ⎨
⎩ b1 ⎭ (19)
2. részmagasság
⎧ 0,8h1 h2 ⎫
⎬
+
V2 = k 2 ⎨
2b2 ⎭ (20)
⎩ b1

j. részmagasság
⎧ 0,8h h
hj ⎫
1
⎬
∆V j = k j ⎨
+ 2+
b2 2b j ⎭
⎩ b1

(21)

n-ik részmagasság

⎧⎪ 0,8h1 h2 h j
h ⎫⎪
∆V n = k n ⎨
+ + + ...+ n ⎬
b2 b j
2bn ⎪⎭
⎪⎩ b1

(22)

ahol:
∆V1 , ∆V2 , ∆V j , ∆V n

a tartály térfogatának a folyadékoszlop által okozott változásai
milliméterre eső literben,
h1 , h2 , h j , hn
a folyadék szintje és a kiválasztott részmagasság közepe közötti távolság
mm-ben,
b1 , b2 , b j , bn
a részmagasságok falvastagsága mm-ben,
k1 , k 2 , k j , k n
egyes részmagasságokra vonatkozó korrekciós állandók.

ki , =
ahol:
D
ρ
E
g

πgDi3 ( ρ − 1,1)
8E

(23)

az öv átmérője mm-be (Kn/π)
a folyadék sűrűsége (kg/m2)
a rugalmassági modulus (N/m2)
a nehézségi gyorsulás (m/s2)

A hc részmagasságok értéke nem lehet nagyobb, mint 2000 mm. A térfogatnövekedést 3 m-től a
hmax-ig terjedő töltésmagasságokra kell kiszámítani 1 méteres lépésekben.

A töltési térfogatértéket korrigálni kell a hidrosztatikus nyomás hatására bekövetkezett
térfogatnövekedéssel:
V nk = V n + ∆V n

(24)

8.5.9 A hőtágulás hatására bekövetkező térfogatváltozás meghatározása
A hőtágulás hatásának figyelembevétele kétféleképpen történhet:
8.5.9.1
A kalibrációs táblázat készítésekor az Ft állandóval kell a térfogatadatokat módosítani
Ft = 1 + 3α(t − t st ) (25)

ahol:
α
t
tst

a tartály anyagának lineáris hőtágulási együtthatója
a tartályfal hőmérséklete a mérés során
a mérőszalag hitelesítési hőmérséklete

13. ábra

8.5.9.2
A kalibrációs táblázat használatakor a mért térfogatot módosítjuk az F0 állandóval, aminek az
értéke
·
hőszigetelt tartályoknál a (26) képlet szerinti
F0 = 1 + α(t l + t s ) (26)

·

a hőszigetelés nélküli tartályoknál a (27) képlet szerinti

F0 = 1 + α(t l + t s ) 1 + 2α(tt + t s )
ahol:
α
ts
tl
tt

(27)

a tartály anyagának lineáris hőtágulási együtthatója,
a kalibrációs táblázat hitelesítési hőmérséklete,
a tárolt folyadék hőmérséklete,
a tartályfal hőmérséklete.

8.5.10 Fekvőhengeres tartály számolás
8.5.10.1
Ki kell számolni minden egyes öv külső sugarát (28)

Rk =

K
2π

(28)

8.5.10.2
Ki kell számolni minden öv belső sugarát(29)

Rb = Rk − f
ahol:
f

(29)

az öv falvastagsága

8.5.10.3
Ki kell számolni a tartály átlagos sugarát(30)

R=
ahol:
L
L1, L2,...Ln
Rb1, Rb2,...Rbn

Rb21 L1 + Rb22 L2 +...+ Rbn2 Ln
L

a tartály összhossza,
az egyes övek hossza,
az egyes övek belső sugara.

(30)

8.5.10.4
Ki kell számolni a hengeres tartálytest össztérfogatát(31)
Vt = LR 2 π

ahol:
L
R

(31)

a tartály összhossza,
a tartály átlagos sugara.

8.5.10.5
Ki kell számolni a két gömbsüvegvégződés együttes térfogatát(32)

4
Vg = πmR 2
3
ahol:
m
R

(32)

a két gömbsüvegvégződés magasságának az átlaga,
a tartály átlagos sugara.

8.5.10.6
Minden egyes centiméterenkénti h töltésmagassághoz ki kell számolni a hozzátartozó h/R értéket.
A h töltésmagasság lehetséges értékei 0 ≤ h ≤ 2 R .
8.5.10.7
Ki kell számolni a különböző h töltésmagasságokhoz tartozó részűrtartalmakat(33)

Vh = Vt Ct + Vg Cg (33)
ahol:
Vh
Vt
Vg
Ct és Cg

a h töltésmagassághoz tartozó részűrtartalom,
a hengeres tartálytest össztérfogata,
a két gömbsüvegvégződés együttes térfogata,
a 7. táblázatban szereplő h/R függvényében megadott töltési együtthatók.

8.6
Kiértékelés
A kalibrációs táblázat elkészítése
A kalibrációs táblázatban a töltési térfogatot és a hozzátartozó légteret táblázatban kell megadni.
Kiegészítésként a korrekciókat is meg kell adni a 8.5.6 8.5.9 pontok alapján.
8.7

Bélyegzés

8.7.1
OMH beütőbélyegzést kell alkalmazni a mérőcső szájsíkján.

8.7.2
Függőhuzalos bélyegzést kell alkalmazni a mérőcsövet rögzítő kettő darab csavaron.
8.8

Bizonylatolás

8.8.1
Mérési jegyzőkönyvet és bizonyítványt kell kiállítani, melyek formáját külön szabályzat rögzíti.
8.8.2
A bizonyítványban fel kell tüntetni:
·
a tulajdonos nevét és címét,
·
a tartály elhelyezésének pontos címét és helyét,
·
a tartály számát,
·
a mérési eredményeket,
·
a tartály összűrtartalmát,
·
a hitelesítés érvényét,
·
a legkisebb mérhető térfogatot,
·
a nyomás alatt üzemelő tartályoknál(sör, pezsgő) a mérésre utaló körülményeket (pl.
vízzel nyomásmentes állapotban mérve),
·
a bélyegzések helyét és darabszámát.

7. táblázat

9.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A tartályhitelesítés érvényessége az 1991. évi XLV. törvény végrehajtásáról szóló, többször
módosított 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet melléklete szerint:
·
első hitelesítéskor 5 év,
·
időszakos hitelesítéskor 15 év.

