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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 2. mellékletében felsorolt, a benzin- és gázüzemű
gépjárművek emissziójának mérésére szolgáló infravörös gázelemzőkre vonatkozik.
Jelen előírás a GKM 8/2006. (II. 27.) rendelete, az ISO 3930:2000(E) nemzetközi szabvány,
amely egyben az OIML R99:2000(E) nemzetközi ajánlás, a korábbi OIML R99:1991(E)
nemzetközi ajánlás, valamint a TE 59-2006 típusvizsgálati előírás figyelembevételével
készült.

2.

MÉRTÉKEGYSÉGEK, JELÖLÉSEK
Több anyagból összetett elegy bármely összetevőjének koncentrációja kifejezhető az adott
anyag anyagmennyiségének (mol), tömegének, vagy térfogatának az egész elegy
anyagmennyiségével, tömegével, vagy térfogatával képzett hányadosaként. Az ily módon
előálló koncentráció egységek nemzetközileg szabványosított jelölése:

B anyag moltörtje
xB
(n/n)

B anyag tömegtörtje
wB
(m/m)

B anyag térfogattörtje
φB
(V/V)
A törtekkel kifejezett koncentráció értékét gyakran századrész (%), milliomodrész (ppm)
relatív egységben adják meg. Ilyen esetekben meg kell jelölni, hogy a relatív egység, mely
törtre vonatkozik.

2 térfogat-százalék
2 % (V/V)

20 anyagmennyiség (mol)- milliomodrész
20 ppm (n/n)
Gázok koncentrációját leggyakrabban térfogat-arányban, vagy anyagmennyiség-arányban
fejezik ki. Ideális gázok esetén az anyagmennyiség- és a térfogat- aránnyal kifejezett
koncentráció számértéke megegyezik.

3.

ALAPFOGALMAK
A kipufogógáz elemzésére alkalmazható mérőeszközök mérési elve nem megkötött, csupán a
8/2006. (II. 27.) GKM rendeletben, az ISO 3930:2000(E) nemzetközi szabványban, az OIML
R99:2000(E) és a korábbi OIML R99:1991(E) nemzetközi ajánlásokban rögzített műszaki
követelményeknek kell eleget tenniük.
Az előírás hatálya alá eső gázelemzők a szén-monoxidot (CO), a szén-dioxidot (CO2) és
szénhidrogéneket (HC) infravörös sugárzáselnyelés elvén, az oxigént (O2) elektrokémiai
érzékelővel mérik.

3.1

Infravörös sugárzáselnyelés
A gázok az infravörös színképtartományba eső sugárzást elnyelik, de ezen fényelnyelés nem
azonos hullámhosszon és nem azonos mértékben történik. A maximális elnyelés
hullámhossza jellemző az egyes anyagokra, 10-6 m, azaz µm egységekben:

szénhidrogén
3,4 µm

szén-dioxid
4,3 µm

szén-monoxid
4,6 µm
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A jellemző hullámhossz-tartomány kiválasztása történhet optikai (interferencia) szűrő
segítségével, vagy a mérni kívánt gázzal töltött, csak erre az anyagra érzékeny detektorral
(opto-pneumatikus elv). Az elnyelt infravörös energia arányos az elnyelő gáz
koncentrációjával.
3.2

Elektrokémiai gázérzékelés
Elektrokémiai elven olyan gázok mérhetők, melyek redukálódni (elektront felvenni), illetve
oxidálódni (elektront leadni) képesek.
A nemesfémből készült katódot és az ólom anódot elektrolit réteg választja el. A két elektród
között feszültség különbség van, mely megváltozik az oxigénkoncentráció megváltozásával.
A katód oldalán belépő oxigén molekulák hidroxil ionok képződése közben redukálódnak:
O2 + 2 H2O + 4e  4 OH
A képződött hidroxil ionok oxidálják az ólom anódot:
2 Pb + 4 OH  2 Pb(OH)2 + 4e
A felszabadult elektronok a terhelő ellenálláson a katód felé áramlanak.
A reakció röviden összefoglalva:
2 Pb + O2 + 2 H2O  2 Pb(OH)2
Az érzékelőn átfolyó áram arányos a gáz oxigén koncentrációjával.
Az érzékelő működési élettartamát az elektrolit víztartalma korlátozza.
Az elektrokémiai oxigénérzékelők rendszeres kalibrálása a környezeti levegő segítségével
végezhető el, mivel az ebben levő oxigén koncentrációja állandónak tekinthető (20,9 %
(V/V)).

4.

MEGHATÁROZÁSOK

4.1

PEF érték
A kipufogógázban lévő szénhidrogén maradékok mennyiségét a mérőeszközök hexán (C6H14)
egyenértékben jelzik ki. A hitelesítés során alkalmazott gázösszetételi Hiteles Anyagmintában
a szénhidrogén (CH) csatorna ellenőrzésére – technikai okok miatt – propán (C3H8) található.
Ezen ellentmondás feloldására szolgál a Propane Equivalency Factor, a PEF érték, mely
megadja, hogy egységnyi propán koncentrációhoz mekkora kijelzés tartozik hexán
egyenértékben.
A PEF értéke közelítőleg 0,5.

5.

SZERKEZETI ELŐÍRÁSOK

5.1

Anyag
A gázelemzőt olyan szerkezeti anyagokból kell készíteni, melyek ellenállnak a szállítás és a
használat során fellépő környezeti hatásoknak (pl. hő, nedvesség).
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5.2

Kialakítás
A gázminta bevezetésére szolgáló részeknek korrózióval, olajszennyezéssel, hővel szemben
ellenállóknak kell lenniük. A gázkezelő rendszer nem befolyásolhatja a mérendő gázminta
összetételét.
A készülékeknek vízleválasztóval és porszűrővel kell rendelkeznie.
A beépített szivattyúk okozta rezgés nem zavarhatja a mérést.

5.3

Tömítettség
A gáz-mintavevő rendszernek oly mértékben gáztömörnek kell lennie, hogy a környezeti
levegő hígító hatása a mérési eredményekre ne legyen nagyobb, mint az első hitelesítéskor
maximálisan megengedett hiba fele, illetve az O2 csatorna esetén 0,1 % (n/n). A 0. és I.
osztályú mérőeszközök esetén a mérést le kell tiltsa.

5.4

Dugulás
A gázelemzőt fel kell szerelni olyan eszközzel, amely jelzi, ha a gázáramlás oly mértékben
lecsökken, hogy érzékelhetően megnő a válaszidő, illetve az okozott hiba meghaladja az első
hitelesítéskor maximálisan megengedett hiba felét. A 0. és I. osztályú mérőeszközök esetén a
mérést le kell tiltsa.

5.5

Kijelzés
A kijelzésnek jól láthatónak kell lennie. A gáz koncentráció értékeinek kijelzése lehet analóg
(mutatós), vagy digitális (számjegyes).
Analóg műszernél a felbontás 0,1 vagy 0,2 % (n/n) kell legyen a CO, CO 2, O2 csatorna
esetében, illetve 10 vagy 20 ppm (n/n) kell legyen a HC csatorna esetében. A skála osztásköze
min. 1,25 mm, a mutató vastagsága legfeljebb a skálaosztás egynegyede lehet. Az osztásokat
legalább 5 mm magas számokkal kell jelölni.
Számjegyes kijelzésnél a számok magassága min. 5 mm. A kijelzés utolsó értékes jegye olyan
felbontást kell biztosítson, amely megegyezik vagy egy nagyságrenddel jobb, mint az alábbi
táblázatban megadott értékek.
Minimális felbontás
CO % (n/n)
CO2 % (n/n)
O2 % (n/n)
a
0 vagy I
0,01
0,1
II
0,05
0,1
0,1
a
0,02 % (n/n), ha a mért érték ≤ 4 % (n/n)
0,1 % (n/n), ha a mért érték > 4 % (n/n)
Osztály

5.6

HC ppm (n/n)
1
5

Nyomtatás
Ha a készülékben beépített nyomtató van, illetve a műszerhez nyomtató csatlakoztatható, a
mutatott értékeknek változás nélkül kell a nyomtatásban megjelenniük. Ha a mérőeszköz
ellenőrző képességei szignifikáns hibát vagy hibás működést érzékelnek, ne lehessen mérési
eredményt kinyomtatni.
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6.

MEGJELÖLÉS, FELIRATOK

6.1

Kötelező jellegű feliratok
A gázelemzőkön a következő adatokat kell jól láthatóan, olvashatóan és letörölhetetlenül
feltüntetni:

gyártó cég neve, vagy jele,

a készülék neve, típusa, gyártási száma, gyártási éve,

OIML szerinti osztályba sorolása,

propán - hexán átszámítási tényező (PEF),

tápfeszültség,

áramfelvétel, illetve fogyasztás,

a kijelzések mértékegysége,

a kezelő szervek rendeltetésére utaló felirat vagy jel.
Megengedhető, hogy az adatok egy részét, pl. PEF-t, a felhasználó számára adott üzenetek
(menük) tartalmazzák.

6.2

Fakultatív jellegű feliratok
Az egyes gázelemző-típusok hitelesítési engedélye más feliratok – pl. a gázelemzők
tulajdonjogi hovatartozása, a tulajdonos külön sorszámozása – feltüntetését is engedélyezheti,
amennyiben azok az előírt feliratok olvashatóságát nem zavarják. A külön engedélyezett
feliratokra ugyanazok az általános elvek és követelmények vonatkoznak, mint az előírtakra.

7.

METROLÓGIAI KÖVETELMÉNYEK
A gázelemzőkkel szemben támasztott metrológiai követelményeket és azok pontossági
osztályba sorolását a TE 59-2006 Típusvizsgálati Előírás tartalmazza.
A hitelesítés feladata ellenőrizni Hitelesítési engedéllyel vagy EK Típusvizsgálati
tanúsítvánnyal rendelkező mérőműszerek esetében, hogy megfelelnek-e a jelen HE-ben
rögzített követelményeknek.

8.

HITELESÍTÉS

8.1

A hitelesítés eszközei

8.1.1

Hiteles Anyagminták
A hitelesítéshez két különböző összetételű Hiteles Anyagmintát (gázkeverék) használunk,
aminek a tárolása gázpalackban történik. A Hiteles Anyagminták komponenseinek
koncentrációi 15 %-nál jobban nem térhetnek el az ISO 3930:2000(E), B.2.29
szabványpontjában javasolt értékektől. Az alábbi táblázat tartalmazza a hitelesítéshez
használható gáz komponensek koncentráció intervallumait.
Szén-monoxid
Szén-dioxid
Propán
Nitrogén

1. palack
1,0 ± 0,15 % (n/n)
10,0 ± 1,5 % (n/n)
600 ± 90 ppm (n/n)
hígító gáz

2. palack
3,5 ± 0,52 % (n/n)
14,0 ± 2,1 % (n/n)
2.000 ± 300 ppm (n/n)
hígító gáz
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A Hiteles Anyagminták koncentráció értékének mérési bizonytalansága nem lehet nagyobb,
mint 1 %. (ISO 3930:2000(E), B.2.3)
8.1.2

Segédeszközök

légnyomásmérő, ± 2 mbar bizonytalanságú,

hőmérő, 0,2 K osztású,

fém membrános nyomáscsökkentő, „nitrogén menettel”,

gázáramlás mérő (rotaméter),

műanyag csövek és T alakú olíva csatlakozó.

8.2

A hitelesítés körülményei
A hitelesítést az alábbi környezeti körülmények között kell elvégezni:

környezeti hőmérséklet
(5...40) °C,

légnyomás
(860...1060) mbar.

8.3

Hitelesítési eljárás

8.3.1

A mérőeszközön a jelölések és a mérőeszközhöz tartozó dokumentumok átvizsgálása

A hitelesítésre váró készüléken megvizsgáljuk a jelöléseket és a vele beküldött
dokumentumokat. Kétféle esetet különböztetünk meg.

Ha a mérőeszköz hazai „Hitelesítési engedéllyel” rendelkezik, és első hitelesítése már
megtörtént.

Az időszakos hitelesítés elvégezhető és Hitelesítési bizonyítványt állítunk ki.

Ha a mérőeszközön fel van tüntetve az EK tanúsító jel és a mérőeszközhöz mellékelve
van a gyártó általa kiadott „Megfelelőségi nyilatkozatot” vagy bejegyzett tanúsító
szervezet által kiállított „Megfelelőségi tanúsítványt” és az uniós típusengedély (TAC).

A „Megfelelőségi nyilatkozatban” a gyártónak hivatkoznia kell a vonatkozó uniós
irányelvre, illetve ahhoz tartozó harmonizált szabványra.

A tanúsító jel a következőképpen néz ki: CE /M 13/ 1422

A CE jelölés biztonsággal kapcsolatos uniós irányelvnek való megfelelőséget jelzi.

Az M a metrológia jele.

A kétjegyű szám a tanúsítás évszámának két utolsó jegye.

Az utolsó négyjegyű szám a tanúsítást végző bejelentett tanúsító testület száma.

Ebben az esetben az időszakos hitelesítés elvégezhető és Hitelesítési bizonyítványt
adunk ki.

8.3.2

Szemrevételezés, külalaki vizsgálat

Szemrevételezéssel meg kell állapítani, hogy a műszer teljesíti-e a szerkezeti előírások,
illetve a megjelölés fejezetekben rögzített követelményeket.

Ellenőrizni kell, hogy a mérőeszköz szenvedett-e a működését zavaró sérülést.

Ellenőrizni kell a mintavezeték sértetlenségét, a szűrők tisztaságát, a gázcsatlakozások
tömítettségét, illetve dugulásmentességét.
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8.3.3

Méréstechnikai vizsgálat

A gázösszetételi Hiteles Anyagmintával történő ellenőrzést az előírt bemelegedési idő
után lehet elkezdeni. A bemelegedési idő alatt kell elvégezni a készülék tömítettségi
ellenőrzését (leak test). A bemelegedési idő letelte után a műszert levegővel nullázzuk
(kézi vagy automatikus), azon típusoknál, ahol ezt a műszerkönyv előírja, az
érzékenységet a beépített kalibrációs eszköz segítségével állítjuk be.

Mérési üzemmódban a minta-bemeneten először a kisebb, majd a nagyobb
koncentrációjú gázt vezetjük be oly módon, hogy a gázpalack és a műszer közé egy Telágazót iktatunk be, melynek leágazása egy rotaméterhez csatlakozik. A gáz áramlását
úgy szabályozzuk, hogy a rotaméter úszója folyamatosan lebegő állapotban legyen. Ha
a kijelzett értékek stabilizálódtak, azokat a jegyzőkönyvbe leírjuk.

Ha a kijelzett értékek közül egy is a megengedett eltérésen kívül esik (8.4 pont), a
mérőeszköz csak javítás vagy beállítás után hitelesíthető.

8.3.4

A hitelesítési eljárás idő előtti befejezése
Ha a hitelesítés során bármilyen hibát észlelünk, akkor a mérőberendezést vissza kell adni a
tulajdonosnak vagy annak megbízottjának javításra, és az elutasítást tartalmazó
jegyzőkönyvet kell kiállítani, ami tartalmazza az elutasítás indokát.

8.4

Kiértékelés
A megengedhető maximális eltéréseket az alábbi táblázat adja meg a 8.2.-ben megadott
környezeti paraméterek mellett. Meghatározzuk, hogy a mért értékek a megengedhető
hibahatáron belül vannak-e. (ISO 3930:2000(E), 5.4.2.)
Maximálisan megengedhető hiba hitelesítés során:
Megengedhető maximális hiba a
CO
CO2
HC
Abszolút ± 0,03 % (n/n)
± 0,5 % (n/n) ± 10 ppm (n/n)
Relatív
±5%
±5%
±5%
Abszolút ± 0,06 % (n/n)
± 0,5 % (n/n) ± 12 ppm (n/n)
Relatív
±5%
±5%
±5%
Abszolút
± 0,2 % (n/n)
± 1 % (n/n)
± 30 ppm (n/n)
Relatív
± 10 %
± 10 %
± 10 %
Az abszolút vagy relatív hiba közül a nagyobbik választandó!

Osztály Hiba típusa
0.
I.
II.
a

O2
± 0,1% (n/n)
±5%
± 0,1% (n/n)
±5%
± 0,2% (n/n)
± 10 %

Az önálló CO-mérőknek a II. osztály követelményeit kell kielégíteniük.
A Hiteles Anyagminta propán-koncentrációjához a vele egyenértékű hexán-koncentrációt
(HC) a következőképpen számoljuk:
Hexánnal egyenértékű koncentráció (HC) = (Hiteles Anyagminta propán-koncentráció) * PEF
Ha mind a két hitelesítő gáznál a mért három gázkoncentráció érték a hibahatárok közé esik,
akkor a gázelemző megfelelt a Hitelesítési Előírásnak.
Ha egy mért érték is kívül esik a hibahatárokon, a mérőeszköz nem felel meg a Hitelesítési
Előírásnak.
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HE 59-2013
KIPUFOGÓGÁZ ELEMZŐK
8.5

Tanúsítás
Amennyiben a konkrét hitelesítési engedély másként nem rendelkezik, akkor a megfelelőnek
bizonyult mérőeszközön az ME 707-M1 Minőségirányítási eljárás szerinti törvényes tanúsító
jelet kell alkalmazni.

8.6

Bizonylatolás
A Hitelesítési bizonyítvány az ISO adatbázisban találhatók.

8.6.1

Mérési jegyzőkönyv
A hitelesítési eljárás során előnyomtatott jegyzőkönyvet kell használni, amelynek az alábbi
adatokat kell tartalmaznia:

ügyiratszám,

a mérőeszköz gyártója, típusa, gyártási száma, PEF értéke,

a megrendelő neve, címe,

a hitelesítés helye és ideje,

a környezeti feltételek (hőmérséklet, légnyomás) értéke,

a felhasznált gázösszetételi Hiteles Anyagminták gázkoncentrációi, palackszáma,
érvényességi ideje,

a Hiteles Anyagminta propánkoncentrációjából számolt egyenértékű hexánkoncentráció,

a mérőeszköz által kijelzett értékek,

a hitelesítés eredménye (megfelelt, nem felelt meg),

a hitelesítést végző neve.

8.6.2

Hitelesítési bizonyítvány
Az elvégzett hitelesítésről Hitelesítési bizonyítványt kell kiállítani, melynek az alábbiakat kell
tartalmaznia:

ügyiratszám,

hitelesítési engedély száma

hitelesítési bizonyítvány kiállításának dátuma,

gázelemző gyártója, típusa, gyártási száma, PEF érték,

gázelemző osztályba sorolása,

megrendelő neve, címe,

hitelesítés helye, ideje,

hitelesítés értékelése (megfelelt/nem felelt meg),

öntapadó matrica száma

hitelesítés érvényességi ideje,

hitelesítést végző neve, aláírása.

9.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK
A kipufogógáz elemzőkre a TE 59-2006 Típusvizsgálati Előírás vonatkozik.
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