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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 vasúti 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
106-1997 számú nemzetközi ajánlást.
Ezen előírás 2006. október 30. napján lép hatályba.

1.1

Átmeneti rendelkezés
Azon automatikus vasúti mérlegek amelyek 2006. október 30-a előtt alkalmazott
jogszabályoknak megfelelően, mint nem kötelező hitelesítésű mérőeszközök hazai hitelesítési
engedélyt kaptak, hitelesítési engedélyük érvényességének lejártáig, de legfeljebb 2016.
október 30-ig forgalomba hozhatók, és (nemzeti) első hitelesítésük a hitelesítési engedélyük
szerint elvégezhető. Ezek, valamint a korábban egyedi hitelesítésen átesett mérlegek javítás
utáni és időszakos hitelesítése végrehajtható.
Tájékoztatás
2006. október 30-a előtt automatikus működésű vasúti mérleg(ek)re kiadott hazai hitelesítési engedély(ek):
Th 7511/14/2001
Ardin Kft.

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.
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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.

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 működésű vasúti mérleg (dinamikus vasúti mérleg)
Vasúti járművek továbbítására alkalmas, sínekkel ellátott teherfelvevőjű automatikus mérleg.

4.3

Referencia mérleg
Olyan mérleg, amelyet a vizsgáló tömegként szolgáló termék tömegének meghatározására
használnak.

4.4

További meghatározások az automatikus működésű vasúti mérleg részegységeire

4.4.1

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

4.4.2

Nullázó egység
Olyan egység, amely a kijelzőt nullára állítja a teherfelvevő terheletlen állapotában.
A nullázó egység lehet kézi, félautomata vagy automata.

4.4.3

Kijelző és nyomtató berendezés
Tömegegységben jeleníti meg illetve nyomtatja a mérési eredményt.

4.5

Osztásérték
A kijelző és nyomtató készülékek osztásértéke 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

Felső mérési határ (Max)
A legnagyobb terhelés, amire a berendezést tervezték a mozgás közbeni mérlegelés számára,
anélkül, hogy az eredmény összegezné.
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4.7

Alsó mérési határ (Min)
Ezen vagontömeg alatt a mozgás közbeni mérlegelést túl nagy relatív hiba terheli.

4.8

Csatolatlan vagon mérlegelés
Szétkapcsolt vagonok (egymástól független) mozgás közbeni mérlegelése.

4.9

Csatolt vagon mérlegelés
Összekapcsolt vagonok szerelvényének mozgás közbeni mérlegelése az egyes vagon tömegek
meghatározása céljából.

4.10

Szerelvény mérlegelés
Összekapcsolt vagonok mozgás közbeni mérlegelése a szerelvény össztömegének
meghatározására.

4.11

Statikus mérlegelés
Csatolatlan (szétkapcsolt) vagonok nyugvó állapotú egyenkénti (statikus) mérlegelése a vagon
tömege helyes értékének meghatározására.

4.12

Maximális és minimális működési sebesség
Az a legnagyobb, illetve legkisebb sebesség, amelyre a berendezést tervezték, és amelyeken
kívül a mérlegelési eredményt túl nagy relatív hibát hordoz.

4.13

Referencia vagon
Mozgás közbeni vizsgálathoz kiválasztott ismert tömegű vagon.

4.14

Teljes mérlegelés
A vagon teljes terjedelmében a teherfelvevőn helyezkedik el.

4.15

Rész mérlegelés
A vagon mérlegelése két vagy több részben történik ugyanazon a teherfelvevőn, a
részeredmények automatikusan összegződve kerülnek kijelzésre vagy nyomtatásra.

5

KÖVETELMÉNYEK

5.1

Az automatikus vasúti 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 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 terhelés és a működési sebesség hatásainak korlátozásával meg kell akadályozni a
hibahatárnak (legnagyobb megengedett hibának (MPE)) a szokásos üzemi feltételek
mellett történő túllépését.
•
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.
•
A nyomtatóval felszerelt mérlegeknél a mérési tartományon kívüli eredményeket meg
kell jelölni.

5.2

Metrológiai követelmények

5.2.1

Pontossági osztályok
A mérlegek a következő négy pontossági osztályba sorolhatók:
0,2,

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.
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1. táblázat
Pontossági osztály
0,2
0,5
1
2

legnagyobb megengedett hiba (MPE) a
vagon vagy szerelvény tömeg százalékában
(relatív hiba)
hitelesítéskor
ellenőrzéskor
± 0,10
± 0,2
± 0,25
± 0,5
± 0,50
± 1,0
± 1,00
± 2,0

A megadott hibahatár a mozgásban lévő
•
összekapcsolt vagy szétkapcsolt vagonok mérlegelésénél a terhelési tartomány
specifikált maximális vagontömeg 35 %-tól 100 %-ig terjedő intervallumában a mért
értékre vonatkozik, alatta a 35 %-os értékkel azonosan állandó, de nem lehet kevesebb,
mint 1 d.
•
szerelvény mérlegelésénél a terhelési tartomány a referencia vagonok számával
(legfeljebb 10) szorzott specifikált maximális vagontömeg 35 %-tól 100 %-ig terjedő
intervallumában a mért értékre vonatkozik, alatta a (referencia vagonok számával
szorzott) 35 %-os értékkel azonosan állandó, de nem lehet kevesebb, mint 1 d
vagononként, szerelvényre vonatkoztatva pedig összesen legfeljebb 10 d.
A relatív hiba meghatározásához az abszolút hibát a legközelebbi összegzési osztásértékre (d) kell kerekíteni.
relatív hiba = [(automatikus mérleg kijelzése – referencia mérleg kijelzése) / referencia mérleg kijelzése] × 100

A választott pontossági osztálynak akkor felel meg a mérleg, ha sebességtartományonként a
vizsgálat minimum 60 db mérési eredményéből számított és az osztásértéknek megfelelően
kerekített hibák 90 %-a hitelesítéskori hibahatáron, 10 %-a pedig az ellenőrzéskori
hibahatáron belül van.
5.2.3

Osztásérték (d)
A pontossági osztály és az osztásérték viszonya az alábbi:
Pontossági osztály
0,2
0,5
1
2

Osztásérték (d)
d ≤ 50 kg
d ≤ 100 kg
d ≤ 200 kg
d ≤ 500 kg

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 legkisebb terhelés legalább 1 t, és legfeljebb az az érték, amely a legkisebb vagontömegnek
és a részmérések számának hányadosa.
A legkisebb vagontömeg legalább 50 d.
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5.2.6

Referencia vagonok száma
A dinamikus mérleg hitelesítéséhez összeállított vizsgálati (próba) szerelvényben
alkalmazandó referencia vagonok száma feleljen meg az alábbi táblázatban szereplő
értékeknek:
Vagonok összes száma a próbaszerelvényben
n ≤ 10
10 < n ≤ 30
30 < n

A referencia vagonok minimális száma
n
10
15

5.3

Technikai követelmények

5.3.1

Használatra való alkalmasság
A berendezést úgy kell megtervezni, hogy megfeleljen a működési elvnek és az anyagoknak,
amelyre tervezték, méretezése és anyaga biztosítsa a berendezés tartós és megbízható
működését. A mérleg kialakítása, annak szolgáltatásai tegyék lehetővé ezen előírásban
rögzített metrológiai követelmény szerinti vizsgálat elvégzését.

5.3.2

Véletlen meghibásodás
A berendezést úgy kell megtervezni, hogy meghibásodás ne alakulhasson ki úgy, hogy hatása
ne legyen könnyen észrevehető.

5.3.3

Lezárás, külső befolyásolhatóság
Azokat az alkatrészeket, amelyeket nem a felhasználó általi beszabályozásra vagy
elmozdításra szántak, le kell zárni. A lezárás bélyegezhetőségét biztosítani kell. A mérleget
úgy kell tervezni, hogy a kezelőelemek szándékos, illetve véletlen működtetése ne okozza a
méréstechnikai jellemzők megváltoztatását.

5.3.4

Megjelölés, feliratok

5.3.4.1 Kötelező jellegű feliratok
Feliratok teljes szöveggel:
•
a gyártó azonosító jelölése,
•
az importőr azonosító jelölése, amennyiben alkalmazható,
•
típusjel és gyártási szám,
•
mérlegelési mód,
•
EK típusvizsgálati tanúsítvány száma,
•
maximális vagontömeg
……………………. kg vagy t
•
minimális vagontömeg
…………………….. kg vagy t
•
nem használható folyékony termékek tömegének mérésére (ha alkalmazható)
•
teljes mérlegelés vagy a vagononkénti részmérlegelések száma
•
maximális áthaladási sebesség
•
mérlegelési irány
•
vontatási mód (húzott vagy tolt vagon)
•
osztásérték statikus méréshez (ha alkalmazható)
•
hálózati feszültség
………………….... V
•
hálózati frekvencia
………………….... Hz
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Kódolt feliratok:
•
CE-jelölés a kiegészítő jelölésekkel (kötött forma és sorrend!)
•
pontossági osztály:
0,2
0,5
1
vagy 2
•
felső mérési határ:
Max = …………..... kg vagy t
•
alsó mérési határ:
Min = …………….. kg vagy t
•
osztásérték:
d = ….………….. .kg vagy t
•
maximális működési sebesség
vmax = …………… km/h
•
minimális működési sebesség
vmin = ……………. km/h
•
maximális vagonszám/szerelvény
nmax = …………….
•
minimális vagonszám/szerelvény
nmin = ……………..
5.3.4.2 A jelölések kialakítása
A jelölések kitörölhetetlenek legyenek, méretük, alakjuk tegye lehetővé a mérleg szokásos
használati körülményei mellett a könnyű és egyértelmű leolvasást.

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.

6.1.2

Vizsgáló szerelvény
A dinamikus mérleg hitelesítéséhez összeállított próba szerelvény, ismert (referencia vagon)
és ismeretlen tömegű vagonok tetszőlegesen (vagy célszerűen) történő sorrendbe állításával.

6.1.3

Referencia mérleg
A vizsgáló szerelvény vagonjai tömegének megállapítására a vizsgálat előtt közvetlenül
kalibrált vagy érvényes hitelesítésű vasúti hídmérleg 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

Hitelesítési eljárás

6.2.1

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.
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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. 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.
6.2.2

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

6.2.2.1 Nemautomatikus üzemmód vizsgálata
A nem-automatikus üzemmód vizsgálatát a HE 5 Hitelesítési előírás értelemszerű
alkalmazásával kell végrehajtani.
6.2.2.2 Automatikus üzemmód vizsgálata
•
referencia vagonok kiválasztása
•
referencia vagonok szemrevételezése (mérési eredményt befolyásoló hibákkal terhelt
vagonok kisorolása, pl. lógó fékpofák, ütközők magasságkülönbsége, törött rúgó, zajos
csapágy, zsámolycsukló és kerék stb.)
•
referencia vagonok mérése referencia mérleggel
•
próba szerelvény összeállítása
Az összeállított próbaszerelvény – specifikált vontatási sebességtartományonként és
pontossági osztályonként minimum 60 db mérési eredményt biztosító számosságú –
áthúzásával (áttolásával) a vizsgálat lefolytatható.
A kiértékelés történhet az erre a célra kidolgozott űrlapon a mérési eredmények leolvasását
vagy kinyomtatását követő feldolgozásával, vagy a kapcsolt számítógép statisztikai kiértékelő
programja alapján.
6.3

Kiértékelés
A mérési eredményeket értelemszerűen a 5.2.2 pontban megadott követelmények szerint kell
kiértékelni.

6.4

Bélyegzés
A vizsgálat során megfelelt mérőeszközt az EK típusvizsgálati tanúsítványban meghatározott
helyen lezáró és tanúsító jelekkel kell ellátni.
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6.5

Bizonylatolás

6.5.1

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

6.5.2

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

6.5.3

Hitelesítési bizonyítvány
Ezen hitelesítési előírás 1. pontja (Az előírás hatálya) átmeneti rendelkezése alá tartozó
mérlegek első, javítás utáni és időszakos hitelesítésről hitelesítési bizonyítvány állítható ki.

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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