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NORMĂ DE METROLOGIE LEGALĂ 

NML 5-10:2016 „Spectrocolorimetru – aparat pentru determinarea coordonatelor culorii 

şi coordonatelor cromatice. Cerinţe tehnice şi metrologice. Procedura de verificare 

metrologica” 

 

I. OBIECT ŞI DOMENIU DE APLICARE 

1. Prezenta normă de metrologielegalăse referă la metode şi mijloace de măsurare 

utilizate la efectuarea verificării metrologice iniţiale, periodice şi după reparaţie 

aspectrocolorimetrelor.Prezenta normă se aplică pentru spectrocolorimetrele ce măsoară 

coordonatele culorii şi coordonatele cromatice,în geometria de iluminare/observare 8
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II. REFERINŢE 

 

Legea metrologiei nr. 647-XIII din 17 noiembrie 1995 cu modificările şi completările 

ulterioare. 

GOST 8.205-90 „Государственнаясистемаобеспеченияединстваизмерений. 

Государственная поверочная схема для средств измерений координат цвета и координат 

цветности”. 

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

de măsurare. Organizarea şi modul de efectuare”. 

RGML 16:2013 „Sistemul Naţional de Metrologie. Aprobare de model a mijloacelor de 

măsurare”. 

 

III.TERMINOLOGIE 

2. Pentru a interpreta corect prezenta normă de metrologie legală se aplică termenii 

conform Legii metrologiei cu următoarele completări: 

Spectrocolorimetru –mijloc de măsurare ce determină, prin scanarea spectrului unei probe, 

coordonatele de culoare şi/sau coordonatele cromatice a acesteia. 

Coordonatele de culoare – sunt coordonatele celor trei culori de bază (R, G, B) într-un sistem 

tridimensional. Valoarea de bază în acest sistem este 1, ce coincide cu culoarea albă, deoarece 

suma coordonatelor celor trei culori tot timpul trebuie să fie egală cu unu X+Y+Z=1, iar culoarea 

albă nu este nimic altceva decît suma culorilor. 

 

IV.CARACTERISTICI TEHNICE ŞI METROLOGICE 

3. Prezenta normă de metrologie legală vizează spectrocolorimetrele cu următoarele 

caracteristici tehnice şi metrologice: 

 

1) Intervalul de măsurare, nm …………………………………  400 – 750; 
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2) Valoarea diviziunii, nm .………………………………………  0,1; 

3) Limita erorii absolute,..................................................................   conform declaraţiei 

producătorului; 

4) Coordonatele determinate ……………………………………   X, Y, Z, x, y. 

 

 V. OPERAŢII DE VERIFICARE METROLOGICĂ 
 

4. Volumul şi consecutivitatea efectuării operaţiilor în procesul verificării 

metrologiceiniţiale, periodice şi după reparaţie trebuie să corespundă tabelului 1. 

 

Tabelul 1.  

Denumirea operaţiei 

Numărul punctului 

documentului de 

verificare 

metrologică 

Obligativitatea efectuării 

verificării metrologice 

Iniţială/după 

reparaţie 
periodică 

Verificarea aspectului exterior 14 da da 

Încercarea 15 da da 

Determinarea erori absolute 16 da da 

Întocmirea rezultatelor verificării 17,18,19. da da 

 

5. Operaţiile de verificare metrologică se efectuează de către laboratoarele desemnate în 

cadrul Sistemului Naţional de Metrologie.  

6. În cazul obţinerii rezultatului nesatisfăcător în timpul efectuării uneia din operaţiile 

enumerate în tabelul 1, verificarea metrologică se întrerupe şi rezultatul verificării se consideră 

negativ. 

7. Perioada de verificare metrologică – în conformitate cu prevederile Listei Oficiale a 

mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal. 

 

 VI. MIJLOACE DE VERIFICARE METROLOGICĂ 
 

 8.La efectuarea verificării metrologice trebuie să se utilizezeetaloane de lucru etalonate, 

specificate în tabelul 2. 

 

Tabelul 2 

Numărul punctului 

documentului de verificare 

metrologică 

Denumirea etalonului de lucru sau a mijlocului de măsurare 

auxiliar; caracteristicile metrologice şi tehnice de bază 

15, 16 

1. Set de măsurare a spectrului coeficientului de transmitanţă a 

coordonatelor culorii şi coordonatelor cromatice.  

2. Set de măsurare a spectrului coeficientului de măsurare a 

reflecţiei coordonatelor culorii şi coordonatelor cromatice. 

Intervalul de măsurare pe scala coordonatelor culorii  (pentru 

sursa de iluminare tip A,C şi D65) conform GOST 8.205-90 . 

Intervalul de măsurare pe scala coordonatelor culorii: X= 2,5-

109,0;  Y=1,4-98,0; Z=1,7-118,1; 

pe scala coordonatelor cromatografice: 

x= 0,1000-0,7350; y=0,1000-0,8340 

erorile absolute de măsurare pentru exemplarele transparente:   

pe coordonatele culorii  Δx= Δy= Δz=0,15  
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pe coordonatele cromatice Δx= Δy= 0,002 

pentru exemplarele de reflecţie:  

pe coordonatele culorii  Δx= Δy= Δz=0,3  

pe coordonatele cromatice Δx= Δy= 0,002 

12 

3.Indicator a condiţiilor de mediu, intervalul de măsurare 

(0 - 50)ºC, v.d. 0,1ºC; 

(0-100)%, v.d. 1% 

 

9. Se admite utilizarea altor etaloane de lucru etalonate sau materiale de referinţă 

certificate,ale căror caracteristici sunt analogice sau mai exacte decât cele indicate în tabelul 2. 

 

VII. CERINŢE PENTRU CALIFICAREA VERIFICATORILOR METROLOGI 
 

10. La efectuarea măsurărilor în timpul verificării metrologice şi prelucrării rezultatelor 

măsurării se admit persoane cu calificarea de verificator metrolog competente pentru îndeplinirea 

lucrărilor respective. 

 

VIII. CERINŢE PRIVIND SECURITATEA 
 

11. La efectuarea verificării metrologice trebuie să se respecte următoarele cerinţele: 

- regulile de securitate electrică conform Normelor de amenajare a instalaţiilor electrice; 

- regulile de securitate antiincendiară conform Reglementării tehnice “Reguli generale de 

apărare împotriva incendiilor în Republica Moldova” RT DSE 1.01-2005 (Hotărîrea 

Guvernului nr. 1159 din 24 octombrie 2007). 

IX. CONDIŢII DE VERIFICĂRE METROLGICĂ 
 

12. În timpul efectuării verificării metrologice trebuie să se respecte următoarele condiţii: 

- temperatura mediului ambiant, ºC                                   20±5 

- umiditatea relativă a aerului, %    60±15 

- presiunea atmosferică, kPa    101,3±4 

- absenţa vibraţiilor mecanice; 

- absenţa câmpurilor electromagnetice.  

 

X. PREGĂTIREA PENTRU VERIFICAREA METROLOGICĂ 

 

13. Înainte de efectuarea verificării metrologice se execută următoarele lucrări 

premergătoare: 

 spectrocolorimetrulsupus verificării metrologice trebuie să fie menţinut în încăpere la 

temperatura, corespunzătoare cerinţelor verificării metrologice, minim 12 ore. În cazul 

dacăspectrocolorimetrul s-a aflat la temperatura mai joasă de 

 0ºC, timpul de menţinere trebuie să fie minim 24 ore.; 

 spectrocolorimetrulsupus verificării metrologice trebuie adus în starea optimă de 

funcţionare conform prescripţiilor din documentaţia tehnică a acestuia. 

  
XI. EFECTUREA VERIFICĂRII METROLOGICE 

 

14.Verificareaaspectului exterior 

a) La efectuarea verificării aspectului exterior trebuie să se stabilească corespunderea 

spectrocolorimetrului următoarelor condiţii: 

- prezenţa numărului de serie, tipulşi producătorulspectrocolorimetrului; 
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- lipsa deteriorărilor mecanice ale spectrocolorimetrului, care ar putea influenţa 

funcţionarea normală şi ar contribui la creşterea erorii de măsurare; 

- integritatea şi funcţionalitatea dispozitivelor de dirijare, setare şi corecţie. 

b) Rezultatele verificării aspectului exterior se consideră satisfăcătoare, dacă 

spectrocolorimetrulcorespunde cerinţelor enumerate mai sus. 

 
15. Încercarea 

Se conectează spectrocolorimetrulla sursa de curent continuu şi după 30 min. se verifică 

funcţionarea acestuia conform prevederilor din documentaţia tehnică. 

Din momentul instalării funcţionării corespunzătoare, spectrocolorimetrul se ajustează la 

mostra etalon alb, ce intră în componenţa mijlocului de măsurare, şi apoi la zero, în conformitate 

cu prescripţiile din documentaţia tehnică. 

Ulterior se selectează regimul de măsurare a coordonatelor de culoare sau coordonatelor 

cromatice după sistemul aprobat de Comisia Internaţională a Iluminării instituită în 1964 

 (CIE-2004). 

 
16. Determinarea erorii absolute a spectrocolorimetrului 

a) Determinarea erorii absolute amăsurării coordonatelor culorii sau coordonatelor 

cromatice se efectuează prin măsurări directe ale valorilor mostrelor etalon a coordonatelor 

culorii sau coordonatelor cromatice. Prelucrarea rezultatelor încercărilor se efectuează cu 

probabilitatea de 0,95 şi numărul de măsurărin=5. Ca rezultat al măsurării coordonatelor culorii 

şi coordonatelor cromatice se consideră media rezultatelor încercărilor pentru fiecare măsurare în 

parte. 

  
  

 

 
           (1) 

 

unde: 

A – coordonatele culorii X, Y, Z sau coordonatele cromatice x şiy, 

i -  numărul testării, 

k – numărul mostrei etalon. 

b) Limita erorii tolerate sistematice a spectrocolorimetrului este: 

 

            
 ;      (2) 

      
     ,      (3) 

 

unde: 

Δ – eroare, condiţionată de eroarea mostrei etalon; 

Θm – eroarea determinată de MM; 

Ae – valoarea mostrei etalon a coordonatelor culorii şi coordonatelor cromatice pentru 

geometria iluminării/observări indicată în caracteristicile tehnice  ale spectrocolorimetrului. 

 Eroarea absolută  a spectrocolorimetruluieste egală cu limita erorii tolerate sistemice Δabc 

= ΘA. 

 

c) Rezultatele verificării metrologice se consideră satisfăcătoare, dacă valoarea erorii 

absolute nu depăşeşte: 

 pe scala coordonatelor culorii ΔX=ΔY=ΔZ=1,0; 

 pe scala coordonatelor cromatice Δx=Δy= 0,01. 
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 XII. ÎNTOCMIREA REZULTATELOR VERIFICĂRII METROLOGICE 

 

 17. Rezultatele verificării metrologice se înregistrează în proces-verbal de verificare 

metrologică, modelul căruia este prezentat în Anexa A. 

18. În cazul rezultatelorsatisfăcătoare ale verificării metrologice se eliberează buletin de 

verificare metrologică de strictă evidenţă conform RGML 12:2013. 

 19. În cazul rezultatelornesatisfăcătoare ale verificării metrologice se eliberează buletin 

de inutilizabilitate conform RGML 12:2013. 
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ANEXA A 

(normativă) 

Proces-verbal de verificare metrologică a spectrocolorimetrului 
 

 

Solicitantul ______________________________ Denumirea etalonului__________________ 

Tip __________________________________  Tip_________________________________ 

Nr. de fabricare ________________________  Nr. de fabricaţie______________________ 

Data efectuării verificării metrologice _______  Data ultimei etal-ri (sau nr certificatului)______ 

Condiţiile de mediu: 

- temperatura mediului ambiant _____ ºC; 

- umiditatea relativă a aerului _______ %. 

Rezultatele verificării metrologice 

1. Verificarea aspectului exterior 

  (se indică corespunde sau nu corespunde) 

_________________________________________________________________________________ 

2. Determinarea erorii absolute a spectrocolorimetrului 

Nr. 

d/o 

Coordonatele de 

culoare a mostrei 

etalon 
Indicaţiile spectrocolorimetrului,  

Eroarea 

absolută 

Limita erorii 

absolute tolerate 

- X/x Y/y Z X/x Y/y Z - - 

    

    

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

                                                                       (se indică corespunde sau nu corespunde) 

 

 

Executantul:_________________   ____________                   ____________                 

 (funcţia)            (prenumele, numele)                          (semnătura)               

 

Verificat:_________________  _____________                 ____________ 

(funcţia)                             (prenumele, numele)        (semnătura)     

 

 


