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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. számú mellékletében felsorolt, EK típusvizsgálati
tanúsítvánnyal rendelkező automatikus működésű folyamatosan összegző mérlegek első,
valamint a mérőműszerekről szóló 2004/22/EK irányelvet honosító 8/2006. (II. 27.) GKM
rendelet alapján forgalomba hozott mérlegek javítás utáni és időszakos hitelesítésére
vonatkozik.
Jelen előírás a 8/2006. (II. 27.) GKM rendelet alapján készült, figyelembe véve az OIML R
50-1996 számú nemzetközi ajánlást.
Ezen előírás 2006. október 30. napján lép hatályba.
Az ezen hitelesítési előírás hatálya alá nem eső folyamatosan összegző mérlegek hitelesítését
HE 80-2004 hitelesítési előírás szerint kell elvégezni.

2.

MÉRTÉKEGYSÉGEK, JELÖLÉSEK
Az alábbi mértékegységek megengedettek:
A tömeg mértékegysége:
kilogramm,
A kilogramm tört részei:
gramm,
A kilogramm többszöröse:
tonna,

jele: kg
jele: g
jele: t

1 g = 10-3 kg
1 t = 103 kg

A törvényes mértékegységek után, másodlagos egységként használhatók angolszász
mértékegységek (például: libra, uncia), ha a felhasználás ezt feltétlenül indokolja.

3.

ALAPFOGALMAK

3.1

Tömeg
Az anyag alapvető sajátsága, fizikai alapmennyiség.

3.2

Mérleg
Olyan mérőeszköz, amely egy test tömegének meghatározására szolgál, az ezen testre ható
gravitációs erő felhasználásával. A berendezés használható más mennyiségek, terjedelmek,
paraméterek vagy más jellemzők meghatározására is, amelyek összefüggésben vannak a
tömeggel.
A működés módja szerint a mérlegek osztályozhatók, mint nem automatikus vagy
automatikus működésű mérlegek.

3.3

Működési elv

3.3.1

Elektronikus mérleg
Elektronikus (helyesen elektromechanikus) mérleg az olyan mérleg, amelynek működése a
mérlegelendő testre ható nehézségi erőnek vele egyértelműen arányos villamos jellé való
átalakításán alapul.
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3.3.1.1 Nyúlásmérőbélyeges mérlegcellás mérleg
A mérendő teher által a mérlegcellán előidézett rugalmas deformáció mértékének megfelelő
feszültségosztás mérésén alapul.

4.

MEGHATÁROZÁSOK

4.1

Nem-automatikus működésű mérleg
Nem-automatikus működésű mérleg a kezelő beavatkozását igényli a tömegmérési folyamat
során, különösen a terhek teherfelvevőn történő elhelyezésére és/vagy onnan történő
eltávolítására, valamint az eredmény meghatározására.

4.2

Automatikus működésű mérleg
Automatikus működésű mérleg a tömegmérési műveletet kezelő beavatkozása nélkül hajtja
végre, és a berendezésre jellemző automatikus folyamatot végez.

4.2.1

Folyamatosan összegző mérleg (szállítószalag mérleg)
Automatikus mérleg, amely folyamatosan méri az ömlesztett áru tömegét egy szállítószalagon
anélkül, hogy szisztematikusan felosztaná az árut, és megszakítaná a szállítószalag mozgását.

4.3

Referencia mérleg
Olyan mérleg, amelyet a vizsgáló teher tömegének meghatározására használnak.

4.4

További meghatározások a szállítószalag mérleg részegységeire

4.4.1

Mérőszerkezet
A szállítószalag mérleg azon része, amely tájékoztatást nyújt a mérendő teher tömegéről. (Ez
lehet a/egy nem automatikus működésű mérleg egésze vagy része.)

4.4.2

Szalagelmozdulás jeladó
A szállítószalag mérleg azon egysége, amely vagy a szalag meghatározott
hosszelmozdulásának megfelelő, vagy a szalag sebességével arányos jelet továbbít.

4.4.3

Összegző egység
A mérőszerkezet és a szalagelmozdulás jeladó által szolgáltatott adatok alapján összeadja a
részterheket, vagy a fajlagos szalagterhelés és a szalagsebesség szorzatának integrálásával
végzi az összegzést.

4.4.4

Nullázó egység (nulla-összegző egység)
Olyan egység, amely az üres szállítószalag egész számú fordulatai esetén a mérleget nullázza.
A nullázó egység lehet kézi, félautomata vagy automata.

4.4.5

Összegző kijelző
Azon egység, amely az összegző egységtől kapott adatok alapján kijelzi a szállított teher
tömegét.

4.4.6

Teljes összegzés kijelző (nullázási lehetőség nélkül)
Az összes összegzett teher tömegét kijelző egység.

4.4.7

Rész-összegzés kijelző (nullázható)
Egy meghatározott időszak alatt összegzett terhek tömegét kijelző egység.
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4.4.8

Kiegészítő összegző kijelző
Olyan összegzés kijelző egység, amelynek osztásértéke nagyobb, mint a teljes összegzést
kijelző egységé (annak legalább tízszerese), és a rendeltetése egy hosszabb működési időszak
alatt a szalagon szállított teher teljes tömegének kijelzése. (Ez az egység nullázási
lehetőséggel is ellátható.)

4.4.9

Nulla kijelző
A nullázó egységre szerelt, az összegző kijelzőtől elkülönült kijelző egység, melynek
segítségével a nullázás a szállítószalag terheletlen állapotában ellenőrizhető.

4.4.10

Pillanatnyi terheléskijelző
Olyan egység, amely adott pillanatban kijelzi a mérlegre ható teher tömegét tömegegységben,
vagy a felső méréshatár (Max) százalékában.

4.4.11

Tömegáram kijelző egység
Olyan egység, amely a pillanatnyi tömegáramot jelzi egységnyi idő alatt szállított tömegként,
vagy a legnagyobb tömegáram (Qmax) százalékában.

4.4.12

Működést ellenőrző egység
Olyan egység, amely lehetővé teszi a szállítószalag bizonyos funkcióinak ellenőrzését,
például
•
szimulálja az állandó fajlagos terhelés hatását egy súly, lánc vagy elektromos referencia
jel segítségével,
•
azonos időtartamonként összehasonlítja a fajlagos terhelés két integrálását,
•
jelzi a maximális terhelés túllépését,
•
jelzi a tömegáram tartomány túllépését,
•
figyelmezteti a kezelőt a szalagmérleg működési hibájára.

4.5

Összegző osztásértéke
Az összegző (teljes-, rész-, nulla-) kijelző és nyomtató készülékek osztásértéke (d)
tömegegységben kifejezett két egymást követően kijelzett érték különbsége, melynek alakja
1×10k, 2×10k, 5×10k, ahol k egy pozitív vagy negatív egész szám, vagy nulla.

4.6

Mérési hosszúság (L)
A teherfelvevő végeinél lévő mérőgörgők tengelyei közötti távolság, plusz ezeknek a
görgőknek a tengelyei és a szállítószalag hozzájuk legközelebb eső szállítógörgők tengelyei
közötti távolság fele. Ahol csak egy mérőgörgő van, a mérési hosszúság megfelel a
mérőgörgő bármely oldalán legközelebb eső szállítógörgők tengelyei közötti távolság felének.

4.7

Mérési ciklus
Az egyes részterhek összegzésével (nem integrálásával) kapcsolatos műveletek olyan
csoportja, melynek végén az összegző egység elemei először térnek vissza a kiindulási
helyzetükbe vagy állapotukba.

4.8

Mérőszerkezet felső mérési határa (Max)
A szállítószalag pillanatnyi legnagyobb nettó terhelése, amelynek mérésére a mérőszerkezet
alkalmas.
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4.9

Legnagyobb tömegáram (Qmax)
Az a tömegáram, amely a mérőszerkezet legnagyobb terhelésekor (Max) és a szállítószalag
legnagyobb sebességénél érhető el.

4.10

Legkisebb tömegáram (Qmin)
Az a tömegáram amely felett a mérési eredmények megfelelnek ezen Hitelesítési előírás
követelményeinek. (lásd 5.2.5 szakaszt)

4.11

Mérési tartomány
A mérőszerkezet felső (Max) és alsó (Min) mérési határai közötti tartomány.

4.12

Minimális összegzett teher (Σmin)
Az a tömegegységben kifejezett mennyiség, amely alatt az összegzés már túlzott relatív
hibának van kitéve.

4.13

Szállítószalag legnagyobb fajlagos terhelése
A mérőszerkezet legnagyobb terhelésének és a mérési hosszúságnak a hányadosa.

4.14

Ellenőrző érték
Tömegegységben kifejezett azon érték, amit az összegző kijelző jelez, amikor ismert
többlettömeget szimulálunk vagy helyezünk – üres szalag mellett, meghatározott számú teljes
fordulatig működtetve – a mérőszerkezetre.

5.

KÖVETELMÉNYEK

5.1

A folyamatosan összegző mérlegekre alkalmazandó követelmények

5.1.1

Előírt működési feltételek
A gyártónak kell meghatároznia a mérleg előírt működési feltételeit az alábbiak szerint.
A mérendő mennyiség tekintetében:
•
a mérési tartományt, azaz a legnagyobb és legkisebb terhelést (Max, Min)
•
a minimális összegzett terhet (Σmin)
•
a legkisebb tömegáramot (Qmin)
A villamos energiaellátás paraméterei tekintetében:
•
váltóáramú tápfeszültség esetében a névleges váltóáramú tápfeszültséget vagy a
tápfeszültség határértékeit.
•
egyenáramú tápfeszültség esetében: a névleges és legkisebb egyenáramú
tápfeszültséget, vagy az egyenáramú tápfeszültség határértékeit.
A mechanikus és klimatikus befolyásoló mennyiségek tekintetében:
•
amennyiben ezen hitelesítési előírás következő fejezete másképp nem rendelkezik, a
legkisebb hőmérsékleti tartomány 30 °C.
•
a különleges mechanikus terhelésnek kitett mérlegek esetében a gyártó határozza meg a
felhasználás mechanikai feltételeit.
Más befolyásoló mennyiségek tekintetében (ha vannak ilyenek):
•
a működési sebesség(ek)et.
•
a mérendő termék(ek) jellemzőit.
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5.1.2

Alkalmasság
•
A terhelés és a működési sebesség hatásainak korlátozásával meg kell akadályozni a
hibahatárnak (legnagyobb megengedett hibának (MPE)) a szokásos üzemi feltételek
mellett történő túllépését.
•
A mérleget megfelelő anyagmozgató berendezésekkel kell ellátni, amely lehetővé teszi,
hogy szokásos üzemi feltételek mellett a mérleg a hibahatáron (legnagyobb
megengedett hibaértéken (MPE)) belül működjön.
•
A kezelőszervek kialakításának egyértelműnek és hatékonynak kell lennie.
•
A kijelző sértetlensége a kezelő személyzet által bármikor legyen ellenőrizhető.
•
Annak érdekében, hogy a mérleg a szokásos üzemi feltételek mellett a hibahatáron
(legnagyobb megengedett hibán (MPE)) belül működjön, nullázó berendezést kell
felszerelni.
•
Amennyiben lehetőség van nyomtatásra, a mérési tartományon kívüli eredményeket
meg kell jelölni.

5.2

Metrológiai követelmények

5.2.1

Pontossági osztályok
A mérlegek a következő három pontossági osztályba sorolhatók:
0,5;

1;

2;

amelyeket a gyártó határoz meg.
5.2.2

Hibahatár (legnagyobb megengedett hiba (MPE))
Első, javítás utáni és időszakos hitelesítésnél az 1. táblázat hibahatárainak „hitelesítéskor”
feliratú oszlopait kell alkalmazni.
Ha az érvényes hitelesítésű mérőeszköz metrológiai ellenőrzésekor a mért hibák meghaladják
a „hitelesítéskor” feliratú oszlop értéket, de az „ellenőrzéskor” feliratút nem, akkor a mérleg
hiteles marad az eredeti érvényességi ideig.
Ha az érvényes hitelesítésű mérőeszköz metrológiai ellenőrzésekor a mért hibák meghaladják
az „ellenőrzéskor” feliratút, akkor a hitelesítést érvényteleníteni kell.

5.2.3

Automatikus működési mód
A hibahatárok azokra a terhelésekre vonatkoznak, amelyek nem kisebbek (egyenlők vagy
nagyobbak) az adott pontossági osztályba tartozó minimális összegzett terheknél (Σmin).
A relatív hiba meghatározásához az abszolút hibát a legközelebbi összegző osztásértékre (d)
kell kerekíteni.
relatív hiba = [(szalagmérleg kijelzése – referencia mérleg kijelzése) / referencia mérleg kijelzése] × 100

Készítette: Richly Gábor
1. kiadás

Ellenőrizte: Mónus Ferenc
2006. 09. 29.

Az adatbázisban lévő elektronikus változat az érvényes!
Nyomtatás kelte:
09.11.30

Jóváhagyta: Dr. Pataki Péter, Szebenyi József
8[15] oldal
A nyomtatott forma kizárólag tájékoztató anyag!
Csak a kinyomtatás napján érvényes!

HE 80/2-2006
AUTOMATIKUS MŰKÖDÉSŰ FOLYAMATOSAN
ÖSSZEGZŐ MÉRLEGEK
1. táblázat
Pontossági osztály

0,5
1
2

Minimális összegzett teher Az összegzett tömeg hibahatára (MPE) az
összegzett tömeg százalékában
legkisebb értéke az
(relatív hiba)
összegző osztásértékében
(d) kifejezve, amelyre az
hitelesítéskor
ellenőrzéskor
MPE még vonatkoztatható
Σmin
800
± 0,25
± 0,5
400
± 0,5
± 1,0
200
± 1,0
± 2,0

5.2.4

Nemautomatikus működési mód
Nemautomatikus működés esetén (ha van ilyen), bármelyik pontossági osztályba tartozó
mérlegnél a HE 5 Hitelesítési előírás III pontossági osztályú mérlegeire vonatkozó hibahatár
követelményeket kell értelemszerűen alkalmazni.

5.2.5

Mérési tartomány
A gyártó határozza meg a mérőszerkezet mérési tartományát (Max, Min), a minimális
összegzett teher (Σmin) nagyságát, a legkisebb tömegáramot (Qmin) és a szállítószalag mérleg
sebességét vagy sebesség tartományát az alábbiak figyelembevételével.
A minimális összegzett teher (Σmin) ne legyen kisebb, mint a következő értékek
legnagyobbika:
•
a legnagyobb tömegáram mellett egy óra alatt összegzett teher 2 %-a,
•
a legnagyobb tömegáram mellett a szalag egy fordulata során nyert teher,
•
az 1. táblázat második oszlopában feltüntetett érték.
A legkisebb tömegáram (Qmin) értéke
•
állandó (egy) sebességű szalagmérlegeknél a legnagyobb tömegáram 20 %-a, hacsak a
berendezés jellemzői nem olyanok, hogy a tömegáram változás aránya kisebb, mint 5:1,
figyelmen kívül hagyva az ömlesztett teher szállításának elején és végén fennálló
változó tömegáram hányadost. Ebben az esetben a legkisebb tömegáram ne haladja meg
a legnagyobb tömegáram 35 %-át,
•
állítható és több-sebességes szalagmérlegeknél kisebb lehet mint a legnagyobb
tömegáram 20 %-a, ebben az esetben azonban a pillanatnyi nettó terhelés nem lehet
kisebb a felső méréshatár (Max) 20 %-ánál.
Állandó és változó sebességű szalagmérlegeknél a szállítószalag sebessége nem térhet el a
névleges értéktől 5 %-nál nagyobb mértékben.

5.2.6

Szerkezeti előírások

5.2.6.1 Alapvető előírások
5.2.6.1.1 Tartósság
A mérleg méretezése és anyaga biztosítsa a berendezés tartós és megbízható működését.
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5.2.6.1.2 Vizsgálhatóság
A mérleg kialakítása, annak szolgáltatásai tegyék lehetővé ezen előírásban rögzített
metrológiai követelmény szerinti vizsgálat elvégzését.
5.2.6.1.3 Lezárás, külső befolyásolhatóság
A mérleget úgy kell tervezni, hogy a kezelőelemek szándékos, illetve véletlen működtetése ne
okozza a méréstechnikai jellemzők megváltoztatását.
5.2.7

Megjelölés, feliratok

5.2.7.1 Kötelező jellegű feliratok
•
a gyártó azonosító jelölése,
•
az importőr azonosító jelölése, amennyiben alkalmazható,
•
típusjel és gyártási szám,
•
felirat: „A nullázás tartama legalább …… fordulat”
•
hálózati feszültség
……... V
•
hálózati frekvencia
……... Hz
•
EK típusvizsgálati tanúsítvány száma
•
CE-jelölés a kiegészítő jelölésekkel (kötött forma és sorrend!)
•
pontossági osztály:
0,5
1
vagy
2
•
összegző osztásérték:
d = ….……... kg vagy t
•
névleges szalagsebesség(ek):
v = ……..….. m/s vagy
•
szalag sebesség tartomány:
v = …..../…... m/s
•
legnagyobb tömegáram:
Qmax = …….. kg/h vagy t/h
•
legkisebb tömegáram:
Qmin = ……... kg/h vagy t/h
•
minimális összegzett teher:
Σmin = …….... kg vagy t
•
a mérendő terméktípus megjelölése:
……………………
•
felső mérési határ:
Max ………... kg vagy t
•
mérőszakasz hosszúság:
L …………... m
•
ellenőrző érték:
………….... kg vagy t
•
hőmérsékleti határok:
.…..... °C/ .…..... °C
•
üzemi frekvencia (ha az összegzés összeadással történik): …………....ciklus/óra
•
azonosító jelzés a különálló részegységeken.
………………………
5.2.7.2 A jelölések kialakítása
A jelölések kitörölhetetlenek legyenek, méretük, alakjuk tegye lehetővé a mérleg szokásos
használati körülményei mellett a könnyű és egyértelmű leolvasást.
5.2.8

Metrológiai jellemzők

5.2.8.1 Ismétlőképesség
A szállítószalag mérleggel mért relatív hibák különbségének azonos körülmények
(gyakorlatilag azonos tömegáram, megközelítőleg azonos termékmennyiség) között nyert
eredményei nem haladhatják meg az 1. táblázat megfelelő pontossági osztályához tartozó
legnagyobb megengedett hiba (MPE) hitelesítéskori értékeit. Az ismétlőképesség eredményes
becsléséhez minden anyagos vizsgálatot párban kell végrehajtani. (Egy pár definiálható, mint
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egy újra fut(tat)ás azonos anyagterheléssel és egyéb specifikált paraméterekkel, amennyiben
keresztülvihető.)
5.2.8.2 Legnagyobb megengedett hiba nullázás ellenőrzésekor
Az álló szalagon meg kell jelölni egy pontot (nulla pont), amelynél a nullázás elkezdődik. A
berendezés bekapcsolását és az üres (terheletlen) szalag futtatását követő bemelegedési
időszak (kb. 30 perc) után, a vizsgálat kezdete előtt ki kell iktatni az automatikus nullázó
berendezést (ha van ilyen). Ezt követően a jelölt nulla pont észlelésekor nullázni kell a
berendezést, és amennyire lehetséges, 3 perchez legközelebb eső időtartamon belül
egészszámú fordulatot kell végrehajtani. A fordulat végén fel kell jegyezni a nullaösszegzést,
majd meg kell ismételni az eljárást.
A szalag egész számú átfordulásai mellett, a nulla kijelző egységen mutatott érték változása a
vizsgálat alatt nem haladhatja meg a legnagyobb tömegáramnál (Qmax) összegzett teher
következő százalékos értékeit:
•
0,05 %
a 0,5 pontossági osztályban
•
0,1 %
az 1 pontossági osztályban
•
0,2 %
a 2 pontossági osztályban
Ha a berendezés hibázik, a megfelelő eredmény eléréséhez az eljárás egyszer megismételhető.
Amennyiben a minimális összegzett teher (Σmin) nem nagyobb a maximális tömegáram (Qmax)
mellett három fordulat alatt összegzett tehernél, úgy a fenti eljárást ki kell egészíteni az
5.2.8.1.4 szakaszban jelzett vizsgálattal.
5.2.8.3 A nulla kijelző érzékenysége
Az álló szalagon meg kell jelölni a egy pontot (nulla pont), amelynél a nullázás elkezdődik. A
berendezés bekapcsolását és az üres (terheletlen) szalag futtatását követő bemelegedési
időszak (kb. 30 perc) után, a vizsgálat kezdete előtt ki kell iktatni az automatikus nullázó
berendezést (ha van ilyen).
„A” vizsgálat:
Ezt követően a jelölt nulla pont észlelésekor nullázni kell a berendezést, és amennyire
lehetséges, 3 perchez legközelebb eső időtartamon belül egészszámú fordulatot kell
végrehajtani. A fordulat végén fel kell jegyezni a nullaösszegzést.
A teherfelvevőre helyezett érzékenység vizsgáló súly alkalmazásával járatni kell a szalagot
előzőekkel azonos fordulat számig. A fordulat végén fel kell jegyezni a nullaösszegzést.
„B” vizsgálat:
A teherfelvevőre helyezett érzékenység vizsgáló súly alkalmazásával járatni kell a szalagot az
automatikus nullázó berendezés kiiktatásával (ha van ilyen), és a nullapont észlelésekor
nullázni kell a berendezést. Járatni kell a szalagot az érzékenység vizsgáló súllyal azonos
fordulatig, mint az A vizsgálatnál. A fordulat végén fel kell jegyezni a nullaösszegzést.
Ezután el kell távolítani az érzékenység vizsgáló súlyt a teherfelvevőről, és járatni kell a
szalagot azonos fordulatig, mint előbb. A fordulat végén fel kell jegyezni a nullaösszegzést.
Több, (legalább négy) egyenként 3 percen belül elvégzett vizsgálat esetén, amelyeket a
terheletlen szalag egész számú fordulata mellett hajtanak végre, jól látható különbség legyen a
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terheletlen és az érzékenység vizsgáló adaléksúllyal terhelt állapotban kapott eredmények
között, akár levesszük a terhet („B” vizsgálat) a teherfelvevőről, vagy elhelyezzük azon („A”
vizsgálat). Az adaléksúly(ok) a felső méréshatár (Max) alábbi százalékának feleljen(ek) meg:
•
0,05 %
a 0,5 pontossági osztályban
•
0,1 %
az 1 pontossági osztályban
•
0,2 %
a 2 pontossági osztályban
5.2.8.4 Legnagyobb változás a nullázás vizsgálatakor
Az 5.2.8.1.2 szakaszban leírt vizsgálat során – amennyiben a legnagyobb tömegáramnál
(Qmax) három szalagfordulat mellett összegzett teher egyenlő vagy kisebb a minimális
összegzett tehernél (Σmin) – rögzíteni kell a vizsgálat kezdetéhez tartozó összegző kijelzést
valamint a vizsgálat alatt észlelt maximális és minimális összegző kijelzést. Az összegző által
kijelzett érték nem térhet el a kezdeti kijelzett értéktől az összegzett teher alábbi százalékos
értékénél nagyobb mértékben:
•
0,18 %
a 0,5 pontossági osztályban
•
0,35 %
az 1 pontossági osztályban
•
0,7 %
a 2 pontossági osztályban
5.2.8.5 Összegzés vizsgálata
Az összegzés vizsgálata az összegzett vizsgáló tehernek az automatikus mérlegen mért értéke
és a referencia mérlegen mért értéke különbségének (hiba) meghatározására vonatkozik.
A mérést az adattáblán feltüntetett anyagféleséggel normál üzemi körülmények között
végezzük. A mérések megkezdése előtt tájékozódjunk a mérendő anyagról, az
anyagjellemzők (darabosság, víztartalom) időbeli stabilitásáról.
A referencia mérleggel végzett ellenőrző mérlegelés a szállítószalag mérleggel mért
mérlegelés után vagy az előtt is történhet az anyag hozzávezetés és elvezetés lehetőségének
függvényében. A mérendő anyag mennyiség kezdetekor és végekor a tömegáram lehetőleg
gyors fel ill. lefutású legyen. Mindenféleképpen el kell kerülni a névleges tömegáram 20 %nál kisebb tömegáram melletti mérést a mérési idő töredék részére is. Figyelembe kell venni,
hogy kismértékű anyagáram (szóródás, nem jól záró tömegáram szabályozó elemek) mellett is
nagy mérési hiba jelentkezhet huzamosabb összegzési idő mellett.
Az anyag szállítása során ellenőrizni kell a szállított anyag változatlanságát, és szükség esetén
meg kell becsülni az esetleges szállítási veszteséget. A referencia mérleggel – amely
szokásosan közúti vagy vasúti járműmérleg – lehetőleg három-három mérlegelést végezzünk,
és az átlagértéket vegyük figyelembe.

6.

HITELESÍTÉS

6.1

A hitelesítés eszközei

6.1.1

Súlyok
A hitelesítéshez M1 pontossági osztályú hitelesített etalonsúlyok használhatók. Általánosan
érvényesülnie kell a mérleg hibahatára és az etalonsúly hibahatára közötti 3:1 arányú
irányértéknek.

Készítette: Richly Gábor
1. kiadás

Ellenőrizte: Mónus Ferenc
2006. 09. 29.

Az adatbázisban lévő elektronikus változat az érvényes!
Nyomtatás kelte:
09.11.30

Jóváhagyta: Dr. Pataki Péter, Szebenyi József
12[15] oldal
A nyomtatott forma kizárólag tájékoztató anyag!
Csak a kinyomtatás napján érvényes!

HE 80/2-2006
AUTOMATIKUS MŰKÖDÉSŰ FOLYAMATOSAN
ÖSSZEGZŐ MÉRLEGEK
6.1.2

Vizsgáló teher
Az alkalmazott vizsgáló teher (összegzett teher) lehetőleg egyezzen meg az üzem közben
mért teherrel, ami az adattáblán is feltüntetésre került.

6.1.3

Referencia mérleg
A vizsgáló teher referencia tömegének megállapítására a vizsgálat előtt közvetlenül kalibrált
mérleg vagy érvényes hitelesítésű hitelesített mérleg egyaránt használható.
Kalibrált mérleg esetén a kalibrálás során nyert hiba adatokat korrekcióba kell venni, és a
kalibrálás eredő bizonytalansága nem lehet nagyobb, mint a hitelesítendő automatikus
ellenőrző és osztályozó mérlegre megengedett hiba 1/5- része.
Hitelesített referencia mérleg alkalmazása esetén annak üzemi hibahatára nem lehet nagyobb,
mint a mint a hitelesítendő automatikus ellenőrző és osztályozó mérlegre megengedett hiba
1/5- része.

6.2

A hitelesítés körülményei
A hitelesítést a normál üzemi körülmények között az adattáblán felírt terméktípussal
(anyagféleséggel) kell végezni.

6.3

Hitelesítési eljárás

6.3.1

Szemrevételezés, külalaki vizsgálat
Ellenőrizni kell, hogy a mérleg az adott feladatra alapvetően alkalmas-e, a telepítés az
általános követelményeknek megfelel-e.
Meg kell győződni arról, hogy az adott mérleg típusvizsgált-e.
Az EK típusvizsgálati tanúsítvány alapján ellenőrizni kell az engedélyezett és bemutatott
mérleg azonosságát, valamint a típusvizsgálati dokumentum egyes pontjaiban előírt feltételek
betartását.
Ellenőrizni kell ezen előírás és a vonatkozó EK típusvizsgálati tanúsítvány szerkezetre,
kivitelre vonatkozó előírásainak teljesülését.
A mérleg kialakítása, az esetleges javítás módja és kivitele feleljen meg a rendeltetésének.
Szilárdsága, szerkezete és kivitele biztosítsa, hogy rendeltetésszerű használat mellett a
hitelesítéstől számított két évig méréstechnikai tulajdonságai feleljenek meg a
követelményeknek.
•
Ellenőrizzük, hogy a mérő és tartógörgők egy síkban vannak-e.
•
Üzem közben szemrevételezéssel ellenőrizzük a mérőgörgők és az azokkal szomszédos
görgők, továbbá a szalag szabad futását.
•
Szemrevételezéssel ellenőrizzük a szalagfeszítő szerkezet működőképességét.
A kialakításnak lehetővé kell tennie a szerkezet ellenőrizhetőségét, valamint a méréstechnikai
jellemzők vizsgálatát.
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Ellenőrizzük:
•
az anyag hozzávezetés vagy anyag elvezetés módját,
•
a referencia (ellenőrző) mérleggel mért anyagmennyiség azonosítási lehetőségét,
•
az anyagtovábbításkor fellépő anyagveszteség forrásokat,
•
a hitelesítés méréstechnikai részének végrehajthatóságát.
Ha a mérleg használata nem felel meg a mérleg rendeltetésének, az általános
követelményeknek, vagy a típusengedélyben előírt speciális feltételeknek, akkor a
mérőeszköz tulajdonost erről a tényről írásban figyelmeztetni kell.
6.3.2

Méréstechnikai vizsgálat
A méréstechnikai vizsgálat a nem-automatikus (ha van ilyen) és az automatikus üzemmód
vizsgálatából áll.

6.3.2.1 Nemautomatikus üzemmód vizsgálata
A nem-automatikus üzemmód vizsgálatát a HE-5 Hitelesítési előírás értelemszerű
alkalmazásával kell végrehajtani.
6.3.2.2 Automatikus üzemmód vizsgálata
Végezzük el a nullázás vizsgálatát az 5.2.8.2, 5.2.8.3, és 5.2.8.4 pontokban megadottak
szerint.
Párban hajtsunk végre minden – az adattáblán feltüntetett – anyag alkalmazását igénylő
vizsgálatot az ismétlőképesség vonatkozásában az 5.2.8.1 pontban, valamint az összegzés
vonatkozásában az 5.2.8.5 pontban megadottak szerint az alábbiak figyelembevételével:
•
2 pár vizsgálat maximális tömegáram mellett,
•
2 pár vizsgálat minimális tömegáram mellett,
•
1 pár vizsgálat közbenső tömegáram mellett.
A vizsgálatok során összegzett teher nem lehet kisebb Σmin-nél.
6.4

Kiértékelés
A mérési eredményeket értelemszerűen a 5.2.4.1 pontban megadott követelmények szerint
kell kiértékelni.

6.5

Bélyegzés
A vizsgálat során megfelelt mérőeszközt az EK típusvizsgálati tanúsítványban meghatározott
helyen lezáró és tanúsító jelekkel kell ellátni.

6.6

Bizonylatolás

6.6.1

Mérési jegyzőkönyv
A vizsgálat során mérési jegyzőkönyvet kell használni az adatok rögzítésére.

6.6.2

Megfelelőségi tanúsítvány
A termékhitelesítésen alapuló vizsgálatról a 8/2006. (II. 27.) GKM rendelet 11. számú
melléklete (F modul) szerint Megfelelőségi tanúsítványt kötelező kiadni

6.6.3

Hitelesítési bizonyítvány
A javítás utáni és időszakos hitelesítésről hitelesítési bizonyítvány állítható ki.
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7.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK
A mérleg beszabályozása és hitelesítése egyszerre nem, csak egymás után végezhető el.
Ha a vizsgálat során kiderül, hogy a mérlegen bármilyen mértékű szabályozást kell végezni, a
hitelesítést meg kell szakítani.
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