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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 jelölő 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
51-1996 számú nemzetközi ajánlást.
Ezen előírás 2006. október 30. napján lép hatályba.
Az ezen hitelesítési előírás hatálya alá nem eső jelölő mérlegek hitelesítését HE 81-2004
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.

3.3.1.1 Nyúlásmérőbélyeges mérlegcellás mérleg
A mérendő teher által a mérlegcellán előidézett rugalmas deformáció mértékének megfelelő
feszültségosztás mérésén alapul.
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3.3.1.2 Elektrodinamikus erőkompenzációs mérleg
A mérendő terhet – erőáttételen keresztül – elektromágnessel kiegyensúlyozó, és a
kiegyensúlyozó áramerősséget mérő mérleg.

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

Automatikus jelölő mérleg (catchweigher)
Olyan automatikus mérleg, amely előre összeállított különálló terhek (például előre csomagolt
termékek) vagy ömlesztett anyagok egyes adagjainak tömegét határozza meg.

4.2.1.1 Automatikus ellenőrző mérleg
Olyan automatikus jelölő mérleg, amely a különböző tömegű árucikkeket a tömegük és egy
névleges alapérték különbsége szerint két vagy több alcsoportra osztja.
4.2.1.2 Címkéző mérleg
Meghatározott tömeget mérő automatikus jelölő mérleg, amely az egyes árucikkeket, a
tömegüket feltüntető címkével látja el.
4.2.1.3 Árcímkéző mérleg
Meghatározott tömeget mérő automatikus jelölő mérleg, amely az egyes árucikkeket, a
tömegüket és árukat feltüntető címkével látja el.
4.3

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

5.

KÖVETELMÉNYEK

5.1

Az automatikus jelölő 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 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.
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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, mint például a járművekbe
beépített 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.
5.1.2

Alkalmasság
•
A dőlés, 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 (amennyiben van ilyen) 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 fő pontossági osztályokba sorolhatók:
X(x) vagy Y,
amelyeket a gyártó határoz meg.

5.2.1.1 A fő pontossági osztályok további négy pontossági osztályra tagozódnak:
XI(x), XII(x), XIII(x), XIV(x)
és
Y(I), Y(II), Y(a), Y(b),
amelyeket a gyártó határoz meg.
5.2.2

Az X(x) pontossági osztályba tartozó mérlegek

5.2.2.1 Meghatározás
Az X(x) osztály azokra a mérlegekre vonatkozik, amelyek előrecsomagolt termékek
ellenőrzésére szolgálnak.
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Megjegyzés: Az előre csomagolt termékekre vonatkozó irányelvek és az azt honosító
rendeletek:
1. Az egyes előre csomagolt folyadékok térfogat szerinti kiszerelésére vonatkozó
tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1974. december 19-i 75/106/EGK
irányelv (honosította a 25/2000. (VII. 25.) GM-FVM együttes rendelet).
2. Az egyes előre csomagolt áruk tömeg vagy térfogat alapján történő kiszerelésére
vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1976. január 20-i 76/211/EGK
tanácsi irányelv (honosította a 25/2000. (VII. 25.) GM-FVM együttes rendelet).
5.2.2.2 Szórástényező
A pontossági osztályokat egy – szintén a gyártó által meghatározott – (x) tényező
(szórástényező) egészíti ki, amely a hiba legnagyobb megengedett szórását határozza meg. Az
egyes osztályokhoz való hozzárendelés (x) szórástényezője (x) ≤ 2, és 1×10k, 2×10k vagy
5×10k alakú, ahol k negatív egész szám vagy 0.
5.2.3

Az Y pontossági osztályba tartozó mérlegek
Az Y pontossági osztály az összes többi automatikus jelölő mérlegre vonatkozik.

5.2.4

Hibahatár (1. és 2. táblázat)
Első, javítás utáni és időszakos hitelesítésnél az 1. és 2. 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.

5.2.4.1 Automatikus működési mód
Az X(x) pontossági osztályba tartozó mérlegeknél a középhibára és a hiba szórására
vonatkozó feltételnek kell együttesen teljesülnie.
1. a középhiba (ME) legnagyobb megengedett értéke MPME,
2. a hiba (E) legnagyobb megengedett szórása sEmax [X(x)].
Az Y pontossági osztályba tartozó mérlegeknél minden egyes mérésnél a legnagyobb
megengedett hiba MPE.
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1. táblázat
Nettó terhelés (m) hitelesítési osztásértékben (e)
megadva
XI
Y(I) XII Y(II) XIII Y(a) XIV Y(b)
0<m≤
0<m≤
0<m≤
0 < m ≤ 50
50.000
5.000
500
50.000 < m 5. 000 < m 500 < m ≤ 50 < m ≤ 200
≤ 200.000
≤ 20.000
2.000
200.000 < m 20.000 < m 2.000 < m
200 < m ≤
≤ 100.000 ≤ 10.000
1.000

MPME
MPME
MPE
MPE
Hitelesítés- Ellenőrzés- Hitelesítés- Ellenőrzéskor
kor
kor
kor
X(x) pontossági osztály Y pontossági osztály
± 0,5 e

± 1,0 e

±1e

± 1,5 e

± 1,0 e

± 2,0 e

± 1,5 e

± 2,5 e

± 1,5 e

± 3,0 e

±2e

± 3,5 e

A középhiba számítása:
ahol
Ei
ME
n

ME = (ΣEi) / n,
az i-edik teher kijelzés hibája
a hiba középértéke
a mérések száma

A szórás számítása általában:

s = [Σ(Ei – ME)2 / (n-1)]1/2

Az X (x) pontossági osztályú mérlegek hibájának szórására vonatkozó megengedett
legnagyobb érték az (x) szórástényező és az alábbi 2. táblázatban meghatározott érték
szorzata.
sEmax [X(x)] = x*sEmax[X(1)]
2. táblázat
sEmax[X(1)]
hitelesítéskor
ellenőrzéskor
m ≤ 50 g
0,48 %
0,6 %
50 g < m ≤ 100 g
0,24 g
0,3 g
100 g < m ≤ 200 g
0,24 %
0,3 %
200 g < m ≤ 300 g
0,48 g
0,6 g
300 g < m ≤ 500 g
0,16 %
0,2 %
500 g < m ≤ 1.000 g
0,8 g
1,0 g
1.000 g < m ≤ 10.000 g
0,08 %
0,1 %
10.000 g < m ≤ 15.000 g
8g
10 g
15.000 g < m
0,053 %
0,067 %
Az XI és XII osztály esetében az x kisebb, mint 1. (x < 1)
Az XIII osztály esetében az x legfeljebb 1.
(x ≤ 1)
Az XIV osztály esetében x nagyobb, mint 1.
(x > 1)
Nettó terhelés (m)

5.2.4.2 Nemautomatikus működési mód
Nemautomatikus működés esetén mindkét fő pontossági osztályba (X(x) és Y) tartozó
mérlegeknél a HE 5 Hitelesítési előírás hibahatárra vonatkozó követelményeit kell
alkalmazni, mely azonos az 1. táblázat „MPME hitelesítéskor” oszlopával.
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5.2.5

Hitelesítési osztásérték – állandó osztásértékű mérlegek
3. táblázat
Hitelesítési
osztásérték

Pontossági osztály

5.2.6

XI
XII

Y(I)
Y(II)

XIII

Y(a)

XIV

Y(b)

0,001 g ≤ e
0,001 g ≤ e ≤ 0,05 g
0,1 g ≤ e
0,1 g ≤ e ≤ 2 g
5g≤e
5g≤e

Hitelesítési osztásértékek száma
n = Max / e
Minimum
Maximum
50.000
–
100
100.000
5.000
100.000
100
10.000
500
10.000
100
1.000

Hitelesítési osztásérték – változó osztásértékű mérlegek
4. táblázat
Hitelesítési osztásértékek száma
n = Max / e
Minimum1)
Maximum
n = Maxi / e(i+1) n = Maxi / ei
0,001 g ≤ ei
50.000
–
0,001 g ≤ ei ≤ 0,05 g
5.000
100.000
0,1 g ≤ ei
5.000
100.000
0,1 g ≤ ei
500
10.000
5 g ≤ ei
50
1.000
Hitelesítési
osztásérték

Pontossági osztály
XI
XII

Y(I)
Y(II)

XIII
XIV

Y(a)
Y(b)

Ahol
i = 1, 2, ….r
i = rész-mérési tartomány
r = a rész-mérési tartományok összesített száma
1)
i = r esetében a 3. táblázat megfelelő oszlopa alkalmazandó, ahol e helyébe er lép.
5.2.7

Mérési tartomány
Az Y osztályú mérlegekre vonatkozó mérési tartomány meghatározásakor a gyártónak
figyelembe kell vennie, hogy a legkisebb terhelés nem lehet kisebb a következő értékeknél:
Y(I) osztály
Y(II) osztály
Y(a) osztály
Y(b) osztály
Osztályozó mérlegek
pl.: postai mérlegek, hulladékmérő mérlegek
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5.2.8

Dinamikus beállítások
A dinamikus beállításra szolgáló berendezésnek a gyártó által meghatározott terhelési
tartományban kell működnie.
A beszabályozást követően a dinamikus beállításra szolgáló berendezés, amelyet úgy kell
kialakítani, hogy biztosítsa a mozgásban lévő teher dinamikus hatásainak kiegyenlítését, nem
működhet a terhelési tartományon kívül.

5.2.9

Szerkezeti előírások

5.2.9.1 Alapvető előírások
5.2.9.1.1 Tartósság
A mérleg méretezése és anyaga biztosítsa a berendezés tartós és megbízható működését.
5.2.9.1.2 Vizsgálhatóság
A mérleg kialakítása, annak szolgáltatásai tegyék lehetővé ezen előírásban rögzített
metrológiai követelmény szerinti vizsgálat elvégzését.
5.2.9.1.3 Lezárás, külső befolyásolhatóság
A mérleget úgy kell tervezni, hogy a kezelőelemek szándékos, illetve véletlen működtetése ne
okozza a méréstechnikai jellemzők megváltoztatását.
5.2.9.1.4 További előírások
A nem-automatikus működésű mérlegekre vonatkozó előírások (HE 5 azonos pontja)
érvényesek.
5.2.10

Megjelölés, feliratok

5.2.10.1 Kötelező jellegű feliratok
•
a gyártó azonosító jelölése,
•
az importőr azonosító jelölése, amennyiben alkalmazható,
•
típusjel és gyártási szám,
•
EK típusvizsgálati tanúsítvány száma,
•
CE-jelölés a kiegészítő jelölésekkel (kötött forma és sorrend!)
•
pontossági osztály:
X…(…) vagy Y(…)
•
felső mérési határ:
Max
•
alsó mérési határ:
Min
•
működési sebesség: terhek száma/perc (szalag sebesség: m/s)
•
a mérőszerkezet hitelesítési osztásértéke (a nem automatikus működésű mérlegekre
vonatkozó követelmények szerint),
•
hőmérsékleti határok:
........... °C/ ........... °C
•
elektromos táplálás adatai,
•
azonosító jelzés a különálló részegységeken.
5.2.10.2 A jelölések kialakítása
A jelölések kitörölhetetlenek legyenek, méretük, alakjuk tegye lehetővé a mérleg szokásos
használati körülményei mellett a könnyű és egyértelmű leolvasást.
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5.2.11

Kiegészítések

5.2.11.1 A mérlegelési érték vizsgálati célokra történő kijelzése vagy kinyomtatása
Az X(x) osztályú berendezéseknél a mérlegelési érték (vagy a mérlegelési érték és a névleges
érték (beállítási pont) közötti különbség) kijelzését vagy kinyomtatását kell biztosítani.
5.2.12

Mérések száma
Egy terhelési ponton a mérések minimális száma:
Egy mérési
sorozaton belül a
A teher tömege
A mérések száma
megszakítások
maximális száma (*)
X(x)
m ≤ 2 kg
100
3
2 kg < m ≤ 10 kg
60
3
10 kg < m ≤ 25 kg
32
3
25 kg < m ≤ 100 kg
20
2
100 kg < m
10
2
Y
Minimum 10, bármely teherre
(*) amennyiben a vizsgálat végrehajtása során indokolt
Pontossági
osztály

6.

HITELESÍTÉS

6.1

A hitelesítés eszközei

6.1.1

Súlyok
A hitelesítéshez a mérleg pontossági osztályának és felbontásának megfelelő hitelesített
etalonsúlyok használhatók. Általánosan érvényesülnie kell a mérleg hibahatára és az
etalonsúly hibahatára közötti 3:1 arányú irányértéknek.
Az irányértéket kielégítő hitelesítő etalonsúly pontossági osztálya a mérleg felbontása
(hitelesítési osztásértékei számának) függvényében az alábbi lehet:
mérleg
pontossági
osztálya
XI és Y(I)
XI és Y(I)
XII és Y(II)
XIII és Y(a)
XIV és Y(b)

6.1.2

felbontás
(hitelesítési osztásértékek száma)

hitelesítő etalonsúly
pontossági osztálya

200 000 < n
n ≤ 200 000
n ≤ 100 000
n ≤ 10 000
n ≤ 1 000

E1, E2
F1
F2
M1
M1, 2M1

Vizsgáló teher
Az alkalmazott vizsgáló teher lehetőleg egyezzen meg az üzem közben mért teherrel.
Ennek hiányában alkalmazható előre elkészített vizsgáló teher az üzemszerűen mérni
szándékolt teherhez hasonló geometriai méretekkel és közel azonos tömeggel.
A vizsgáló terhek száma 25 kg-nál nem nagyobb terheknél a mérések számának negyede,
afölött harmada legyen (v.ö. 5.2.12 ponttal).
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A vizsgáló teher kialakítására példa lehet a fóliába hegesztett ill. karton dobozba csomagolt és
ragasztással megerősített műanyag granulátum, vagy metamidból, danamidból, illetve egyéb
alkalmas műanyagból készült téglatest is.
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.

6.1.4

Segédeszközök
•
széles öntapadó szalag
•
öntapadó címke feliratozáshoz
•
filctoll
•
olló
•
szórásszámító kalkulátor vagy számítógép

6.2

A hitelesítés körülményei
A hitelesítést a normál üzemi körülmények között kell végezni. A működési sebességet a
maximumra kell állítani, kivéve ha az adott mérési folyamatra ellenkező előírás érvényes.

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.
A kialakításnak lehetővé kell tennie a szerkezet ellenőrizhetőségét, valamint a méréstechnikai
jellemzők vizsgálatát.
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Részletes szerkezeti vizsgálatot első és javítás utáni hitelesítéskor alábbi esetekben kötelező
elvégezni:
•
átalakítások,
•
szabadtéri mérleg,
•
nehéz üzemi körülmények, (vizes, nedves, poros környezet),
Szúrópróbaszerűen szerkezeti vizsgálatot kell végezni első és javítás utáni hitelesítéskor
minden további esetben.
Időszakos hitelesítéskor – a burkolat megbontása nélkül (ha ilyen van), az adott helyzetben
elvárható mértékig – minden esetben szemrevételezéssel ellenőrizni kell a mérleg és a
mérőszerkezet állapotát, a telepítés megfelelőségét, és ha lényeges hiányosság merül fel, a
mérleget meg nem feleltnek kell minősíteni.
Ha a mérleg használata nem felel meg a mérleg rendeltetésének, az általános
követelményeknek, vagy a típusengedélyben előírt speciális feltételeknek – a mérőeszköz
tulajdonost erről a tényről írásban figyelmeztetni kell.
6.3.2

Méréstechnikai vizsgálat
A méréstechnikai vizsgálat a nem-automatikus 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
A vizsgálatokat a Max és Min értékek közötti legalább két terhelési ponton, maximális és
minimális mérési sebesség mellett kell végrehajtani.
A vizsgálat során a hitelesítendő mérleggel mért mérési eredményeket hasonlítjuk össze a
referencia mérleg segítségével meghatározott tömeggel.
A mérések száma minimálisan a 5.2.12 pont szerinti legyen.
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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