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 NORMĂ DE METROLOGIE LEGALĂ  

NML 3-07:2016  

„Debitmetru cu integrator acustic «ЭХО - Р - 02» Caracteristici tehnice şi 

metrologice. Procedura de verificare metrologică” 

I. Obiectul şi domeniul de aplicare 

1. Prezenta normă de metrologie legală se aplică debitmetrului cu integrator acustic în procesul 

efectuării încercărilor metrologice în scopul aprobării de model, recunoaşterii rezultatelor încercărilor 

metrologice în scopul aprobării de model, la verificarea metrologică iniţială, periodică şi după repararea 

acestuia. 

Perioada de verificare metrologică a debitmetrului cu integrator acustic în conformitate cu 

prevederile Listei oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal: 12 luni. 

2. Debitmetrul cu integrator acustic tip «ЭХО-Р-02» este destinat pentru măsurarea debitului de 

volum (cantitatea) al lichidului, inclusiv ale apelor reziduale, în canale deschise cu lăţime pînă la 4 metri, 

şi în conducte fără presiune cu diametrul 100 mm şi mai mult, în scopul evidenţei consumului de apă, 

inclusiv comerciale, în reţele de canalizare, la staţii de epurare, întreprinderi etc. 

II. Referinţe 

RGML 12:2013 Sistemul Naţional de metrologie. Verificarea metrologică a mijloacelor de 

măsurare legale. Organizarea şi modul de efectuare.  

SM SR EN 61010-1:2013 Reguli de securitate pentru echipamente electrice de măsurare, de control 

şi de laborator. Partea 1: Cerinţe generale. 

III. Terminologie 

3. Pentru a interpreta corect prezenta normă de metrologie legală se aplică următoarele 

prescurtări: 

CA: Convertor acustic. 

CMT: Convertor de măsurare transmiţător. 

NN: Nivel nemăsurat.  

 

IV. Caracteristicile tehnice şi metrologice 

4. Caracteristicile convertorului acustic (în continuare CA), tipul sînt prezentate în tabelul 

1. Pentru valoarea zonei de insensibilitate se ia distanţa de la nivelul de bază a CA pînă la punctul critic 

al intervalului de măsurare. 

                                                                                                                                                Tabelul 1 

Tip 
Limită superioară a măsurării nivelului  

de lichid în conducta de apă, m 

Bandă de 

insensibilitate, m 

CA-11 5,0 1,0 

CA-13 0,3 0,25 
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5. Măsurarea debitului de volum a lichidului este realizată atunci când nivelul de lichid se 

schimbă întru-unul din intervalele: 0-0,1; 0-0,15; 0-0,2; 0-0,25; 0-0,3; 0-0,35; 0-0,4; 0-0,45; 0-0,5; 0-0,6; 

0-0,7; 0-0,8; 0-0,9; 0-1,0; 0-1,1; 0-1,2; 0-1,3; 0-1,4; 0-1,5; 0-1,6; 0-1,7; 0-1,8; 0-1,9; 0-2,0; 0-2,5; 0-3,0; 

0-4,0; 0-5,0 m. 

6. Limitele erorii relative de bază (admisibile)    a debitmetrului la măsurarea debitului de volum 

şi a volumul total (cantităţii) a lichidului în intervalul de măsurare a nivelului 20-100% nu trebuie să fie 

mai mare de   3,0 %.   

7. Schimbarea erorii debitmetrului, cauzată de o schimbare a temperaturii aerului înconjurător ale 

CMT, în intervalul  de la minus 20ºC pînă la plus 50ºC, nu trebuie să depăşească 0,5|   | la fiecare 10ºC 

de la 20ºC. 

8. Schimbarea erorii debitmetrului, cauzată de o schimbare a temperaturii mediului controlat în 

intervalul de -30ºC ÷50ºC, nu trebuie să depăşească 0,5|   | la fiecare 10ºC de la temperatura de referinţă 

de 20ºC. 

9. Schimbarea erorii debitmetrului cauzată de deviaţia treptată a tensiunii de alimentare de la 

tensiunea nominală de 220 V cu 22 V în plus sau cu 33 V în minus, nu trebuie să depăşească 0,5|   | . 

V. Operaţii de verificare metrologică 

10. În timpul verificării metrologice  se efectuează operaţiile specificate în tabelul 2:                                                                                                       

                                                                                                                                           Tabelul 2  

Denumirea operaţiei 
Nr. 

pct. 

Obligativitatea efectuării operaţiei 

Verificarea 

iniţială 

Verificarea 

periodică 

Verificarea după 

reparare 

Examinarea aspectului 

exterior şi  marcajului 
22 da da da 

Încercarea debitmetrului 23 da da da 

Determinarea  erorii 

relative de bază a 

debitmetrului 

24 da da da 

 

VI. Mijloacele de verificare metrologică 

11.Verificarea metrologică a debitmetrului cu integrator acustic tip «ЭХО-Р-02» se realizează 

prin metoda directă, folosind un scut-reflector confecţionat din material reflectorizant al sunetului (metal, 

lemn, etc.) cu dimensiuni nu mai mici de: 

 0.7 x 0.7 m pentru CA-11 şi 

 0.2 x 0.2 m pentru CA-13.  

La verificarea metrologică a debitmetrelor nominalizate se utilizează următoarele mijloace de măsurare 

(etaloane):  

 cronometru, cu valoarea diviziunii 0,2 s;  
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 termometru cu limitele de măsurare de la  0ºC pînă la 50ºC în conformitate cu ГОСТ 2323-73; 

 higrometru psihrometric ВИТ-2, cu limitele de măsurare a umidităţii relative (20 – 90)%, 

conform ГОСТ 6363-52;  

 barometru-aneroid cu limitele de măsurare a presiunii (610 – 790) mmHg;  

 ruletă etalonată cu limitele de măsurare (0 – 3) m.  

 

Se permite utilizarea altor mijloace de măsurare (etaloane) ale căror caracteristici metrologice sunt 

analogice sau mai performante decît cele enumerate mai sus. 

12. Toate mijloacele de măsurare utilizate la verificarea metrologică trebuie să fie etalonate şi să 

deţină certificate de etalonare, eliberate de către entităţi acreditate pentru desfăşurarea unor asemenea 

activităţi.  

VII. Cerinţe privind calificarea verificatorilor metrologi 

13. La efectuarea măsurărilor în timpul verificării metrologice şi prelucrarea rezultatelor se admit 

verificatori metrologi competenţi pentru îndeplinirea lucrărilor respective, care deţin studii tehnice, 

instruiri, aptitudini şi experienţa necesară demonstrate în procesul acreditării serviciului pentru efectuarea 

unor asemenea verificări metrologice. 

VIII. Cerinţele de securitate 

14.  La montarea (demontarea), exploatarea, repararea debitmetrului se admit persoane care au 

studiat descrierea tehnică, manualul de utilizare şi au fost instruite referitor la tehnica securităţii pentru 

utilizarea instalaţiilor electrotehnice si echipamentelor radio-electronice.  

15. În interiorul debitmetrelor sunt circuite electrice sub tensiune înaltă de 220 V.  

16. La depistarea defectelor în debitmetrele conectate la reţea este obligatoriu de întreprins acţiuni 

necesare pentru înlăturarea acestora, care exclud contactul neprevăzut al omului cu circuitele electrice 

periculoase pentru viaţă, de exemplu: de utilizat instrumente cu izolare electrică, a izola contactele 

electrice deschise cu o peliculă din material izolant, etc. 

17. Toate mijloacele de măsurare (osciloscoape, voltmetre, etc.), folosite la încercarea 

debitmetrului, la depistarea defectelor, la verificarea metrologică şi examinarea preventivă se asigură în 

mod obligatoriu cu legătură la pământ. 

18. Toate tipurile de întreţinere tehnică, reparare şi montare (demontare) a debitmetrului cu 

integrator acustic este necesar de efectuat cu cablurile de conexiune la reţeaua de alimentare şi la CA 

decuplate. 

19. Este strict interzisă utilizarea debitmetrului cu capacul demontat şi cu cablurile neetanşate, 

precum şi montarea şi exploatarea CA în obiectele de control, unde conform condiţiilor de muncă se 

produc presiuni care depăşesc cele prevăzute în documentaţia tehnică de însoţire. 

IX. Condiţiile de verificare metrologică 

20. La verificarea metrologică a debitmetrului cu integrator acustic urmează să fie menţinute 

condiţiile de mediu: 

 temperatura mediului ambiant (20 ± 5) ºC; 
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 umiditatea relativă (30 - 80) %; 

 presiunea atmosferică de la 0,084 MPa pînă la 1 MPa  (630 – 800) mmHg; 

 alimentarea de la reţea de curent alternativ (220 ± 4,4) V, cu frecvenţă (50 ± 0,5) Hz; 

 absenţa vibraţiei, şocurilor mecanice, câmpului magnetic, în afară de câmpul magnetic a 

pămîntului; 

 înainte de a iniţia verificarea metrologică, debitmetrul trebuie să fie menţinut în condiţiile 

sus specificate nu mai puţin de 1 oră; 

 debitmetrul trebuie menţinut timp de 1 oră după conectarea tensiunii de alimentare. 

X. Efectuarea verificării metrologice 

21. Verificarea aspectului exterior şi a marcajului  

La verificarea aspectului exterior se stabileşte corespunderea marcajelor aplicate cu cele 

enumerate în compartimentul "Marcare şi sigilare" al manualului de exploatare, completarea 

debitmetrului specificată în paşaport, precum şi integritatea sigiliului de pe CMT. 

La verificarea aspectului exterior se stabileşte lipsa unor deteriorări mecanice pe suprafaţa 

debitmetrului. 

 22. Încercarea debitmetrului 

La încercarea iniţială urmează să fie stabilită funcţionarea generală a debitmetrului (schimbarea 

indicaţiilor contorului la primirea semnalelor de la orice suprafaţă reflectorizantă) şi performanţă 

acestuia.  

23. Determinarea erorii relative de bază a debitmetrului 

Pentru încercare se utilizează o ruletă sau riglă etalonată de o lungime nu mai mică decît valoarea 

distanţei egale cu suma nivelului măsurat şi intervalului de măsurare, măsurat de la nivelul de bază al 

CA. 

Se instalează scutul-reflector conform valorilor prezentate în Tabelul 3 la o distanţă de la CA, 

corespunzătoare cu 20, 40, 60, 80 şi 100 % de la limită de sus de măsurare a nivelului ( vezi Anexa A) 

 

                                                                                                                                              Tabelul 3 

Nivel, % Nivel, m Debit, (Qp)m
3
/h 

0 0,00 0,00 

20 0,02 1,69 

40 0,04 7,09 

60 0,06 15,87 

80 0,08 27,30 

100 0,10 40,51 

 

Scutul-reflector trebuie să fie montat astfel încât suprafaţa acestuia şi axa geometrică a CA să fie reciproc 

perpendiculare. Corectitudinea montării scutului-reflector se verifică cu ajutorul ruletei. Contorizarea 

indicaţiilor se face cu un cronometru. Pentru a face acest lucru la o valoare fixă a nivelului în punctele 

corespunzătoare se măsoară timpul de creştere al indicaţiilor ale contorului cu 1 m
3
. Debitul se calculează 

după următoarea formulă: 

 Qi = (3600 s / tmăs. s)  1 m
3
/h,       (1) 
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unde tmăs. - timpul  de creştere al indicaţiilor cu 1 m
3
.  

Eroarea relativă de bază a debitmetrului se determină - ca diferenţa dintre valoarea reală a 

debitului Qi şi valoarea debitului Qp, specificată în Tabelul 3, raportată la Qp şi exprimată în procente. 

Eroarea se determină prin formulă: 

   100
i p

i

p

Q Q

Q



   %,       (2) 

Numărul de măsurări în fiecare dintre cele cinci puncte de control trebuie să fie nu mai puţine de 

trei. 

Valoarea maximă a δ este considerată drept eroarea relativa de bază a debitmetrului.  

XI. Întocmirea rezultatelor verificării metrologice 

24. Se perfectează procesul-verbal de verificare metrologică, forma căruia este prezentată în 

Anexa B, cu rezultatele obţinute în procesul verificării metrologice 

25. Dacă în baza rezultatelor verificării metrologice iniţiale, periodice sau după reparare mijlocul 

de măsurare legal este recunoscut ca utilizabil, atunci pe el  şi în documentaţia tehnică de însoţire se 

aplică marcajul de verificare metrologică în conformitate cu schema de sigilare prezentată în descrierea 

de model a mijlocului de măsurare şi se eliberează buletin de verificare metrologică de strictă evidenţă 

conform RGML 12:2013, Anexa A. 

26. În cazul rezultatelor negative ale verificării metrologice iniţiale, periodice sau după reparare 

se eliberează buletin de inutilizabilitate conform RGML 12:2013, Anexa B cu introducerea înscrierilor 

corespunzătoare în documentaţia tehnică de însoţire . 
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Anexa  A 

SCHEMA INSTALAŢIEI  PENTRU VERIFICARE METROLOGICĂ A DEBITMETRULUI CU 

INTEGRATOR ACUSTIC «ЭХО-Р-02» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

scut-reflector 

(0,7×0,7 m 
pentru CA-11; 
 0,2×0,2 m 
pentru CA-13)                   

Ruletă de măsurare 

Hmax      Hmin 

Intervalul de măsurare a nivelului 

CA 

N.N. 

CMT 

Nivelul de bază 
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Anexa B 

 

Proces-verbal de verificare metrologică a debitmetrului cu integrator acustic «ЭХО-Р-02» 

 
Solicitantul ______________________________ 

Tip_____________________________________ modificarea_______________________________ 

Nr. de fabricaţie:__________________________ 

Data efectuării verificării metrologice __________ 

Condiţiile de mediu: ________________ 

temperatura mediului ambiant _____ ºC;  

umiditatea relativă a aerului _______ % 

presiunea atmosferică_____________ mm Hg  

 

Mijlocul etalon utilizat:________________ 

Nr. mijlocului etalon:__________________ 

Data ultimei etalonări:_________________ 

Nr. certificatului de etalonare: ___________ 

Mijlocul etalon utilizat:________________ 

Nr. mijlocului etalon:__________________ 

Data ultimei etalonări:_________________ 

Nr. certificatului de etalonare: ___________ 

 

Mijlocul etalon utilizat:________________ 

Nr. mijlocului etalon:__________________ 

Data ultimei etalonări:_________________ 

Nr. certificatului de etalonare: ___________ 

 

Mijlocul etalon utilizat:________________ 

Nr. mijlocului etalon:__________________ 

Data ultimei etalonări:_________________ 

Nr. certificatului de etalonare: ___________ 

 

Mijlocul etalon utilizat:________________ 

Nr. mijlocului etalon:__________________ 

Data ultimei etalonări:_________________ 
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Nr. certificatului de etalonare: ___________ 

 

Rezultatele verificării metrologice 

1. Verificarea aspectului exterior___________________                    admis/respins                                                            

2. Încercarea debitmetrului ___________________                                                 admis/respins  

3. Determinarea erorii relative. 

Nr. 

d/o 

Distanţa între TA şi 

scut-reflector, % 

Indicaţiile 

cronometrului, s 

Eroarea relativă de 

bază, % 

Limita erorii 

tolerate, % 

1 20       

±3 

2 40       

3 60       

4 80       

5 100       

 

Rezultatul verificării:_______________________________________________ 

 

Executantul:Verificator metrolog                            __         ______      ____________                                     
                                     (funcţia)                (prenumele, numele)                       (semnătura)                                                     
 

Verificat:     Şef laborator                  _______________          ________________        _____________ 
                           (funcţia)                      (prenumele, numele)                  (semnătura)                                                   
 

 

 

 

 

 
 


