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Normă de Metrologie Legală 

NML 5-11:2016 „Analizatoare ALCOLYZER. Cerinţe tehnice şi metrologice. Procedura 

de verificare metrologică” 

 

I. Obiect şi domeniu de aplicare 

1. Prezenta normă de metrologie legală se referă la analizoarele tip ALCOLYZER, 

destinate măsurărilor din domeniul de interes public şi stabileşte caracteristicile tehnice şi 

metrologice faţă de aceste mijloace de măsurare. Documentul nominalizat se utilizează la 

efectuarea încercărilor metrologice în scopul aprobării de model, verificării metrologice iniţiale, 

periodice şi după repararea analizatoarelor de tip ALCOLYZER. 

2. Analizoarele tip ALCOLYZER sunt utilizate la măsurarea concentraţiei volumice a 

alcoolului din băuturile slab alcoolice (bere), moderat alcoolice (vinuri) şi băuturile alcoolice 

tari, precum şi la măsurarea concentraţiei alcoolului din soluţiile apoase. 

 

II. Referinţe 

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

ulterioare; 

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 

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

Legii metrologiei nr. 647-XIII cu următoarele completări: 

Fracţie volumică: raportul între volumul de alcool etilic pur dizolvat şi volumul soluţiei 

exprimate în procente cu simbolul „% vol”. 

 

IV. Caracteristici tehnice şi metrologice 

 

3. Caracteristici tehnice şi metrologice comune tuturor analizoarelor tip ALCOLYZER: 

1) Domeniul de măsurare: 0 ÷ 12 % vol; 

                                  0 ÷ 20 % vol; 

                                     35 ÷ 65 % vol. 

2) Repetabilitatea: 0,01 % vol. 

3) Temperatura de măsurare: 20 °C. 

4) Limita erorii absolute: ± 0,5 % vol pentru analizoarele cu rezoluţie de 0,1 % vol; 
                                         ± 0,1% vol pentru analizoarele cu rezoluţie de 0,01 % vol; 

                                         ± 0,01 % vol pentru analizoarele cu rezoluţie de 0,001 % vol. 

 

V. Operaţii de verificare metrologică 

4. Volumul şi consecutivitatea efectuării operaţiilor în cadrul verificărilor metrologice, 

iniţiale, periodice şi după reparare trebuie să corespundă operaţiilor enumerate în tabelului 1. 
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Tabelul 1 

Denumirea operaţiei 

Numărul punctului 

documentului de 

verificare metrologică 

Obligativitatea efectuării 

verificării 

Iniţială/după 

reparare 
periodică 

Verificarea aspectului exterior pct.10 da da 

Determinarea erorii absolute cap. XI, pct. 11 da da 

 

 Operaţiile de verificare metrologică se efectuează de către laboratoarele desemnate în 

domeniul respectiv conform Legii metrologiei nr. 647-XIII din 17 noiembrie 1995 cu 

modificările şi completările ulterioare în domeniul respectiv.  

 În cazul obţinerii rezultatului nesatisfăcător în timpul efectuării uneia din operaţii, 

verificarea metrologică se întrerupe şi se consideră că mijlocul de măsurare nu corespunde 

prevederilor documentelor normative şi nu poate fi utilizat în domeniu de interes public. 

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

mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal: 12 luni. 

 

VI. Mijloace de verificare metrologică 
 

5. La efectuarea verificării metrologice se utilizează etaloane de lucru care deţin certificate 

de etalonare specificate în tabelul 2, eliberate de către laboratoare acreditate pentru desfăşurarea 

unor asemenea activităţi.. 

Tabelul 2 

Numărul punctului documentului de 

verificare metrologică 

Denumirea etalonului de lucru sau a 

mijlocului de măsurare auxiliar; 

caracteristicile metrologice şi tehnice de bază 

 pct.10  

Material de referinţă certificat sau mijloc de 

măsurare a concentraţiei volumice a alcoolului 

cu o eroare de minim 0,005 % vol 

   pct.11 

Indicator a parametrilor de mediu ambiant cu 

eroarea de măsurare de: 0,1 ºC; 0,1 %; 0,1 hPa 

 

Se admite utilizarea altor etaloane de lucru etalonate, ale căror caracteristici metrologice 

sunt analogice sau mai performante decît cele menţionate în tabelul 2. 

 

VII. Cerinţe pentru calificarea verificatorilor metrologi 
 

6. La efectuarea măsurărilor în procesul încercărilor metrologice în scopul aprobării de 

model, verificării metrologice şi prelucrării rezultatelor măsurării se admit verificatori metrolog 

competenţi pentru îndeplinirea lucrărilor respective, care deţin studiile tehnice, instruirile, 

aptitudinile şi experienţa necesară demonstrate în procesul acreditării serviciului pentru 

efectuarea unor asemenea verificări metrologice . 

VIII.  Cerinţe privind securitatea efectuării verificării metrologice 
 

7. La efectuarea verificării metrologice se admit persoanele ce au luat cunoştinţă cu 

documentaţia tehnică a mijlocului de măsurare supus verificării metrologice şi a etaloanelor de 

lucru folosite la verificarea metrologică, au cunoştinţe şi experienţă de aplicare a cerinţelor de 

securitate stipulate în SM SR EN 61010-1. 
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IX. Condiţii de verificare metrologică 
 

8. În timpul efectuării verificării metrologice urmează să fie menţinute condiţiile de mediu:  

- temperatura mediului ambiant, ºC                                   20 ± 5 

- umiditatea relativă a aerului, %                                       50 ± 25 

- presiunea atmosferică, hPa                                              1000 ± 50 

 

X. Pregătirea pentru verificarea metrologică 

 

9. Înainte de efectuarea verificării metrologice se execută următoarele lucrări pregătitoare: 

- analizorul de concentraţii trebuie să fie menţinut în încăpere la temperatura, 

corespunzătoare cerinţelor verificării metrologice, minim 2 ore; 

- analizorul se conectează la reţeaua de alimentare electrică şi se menţine în repaus timp de 

30 min, pentru a intra în regim de funcţionare; 

- se pregăteşte incinta de măsurare conform prescripţiilor din documentaţia tehnică a 

echipamentului. 

XI. Efectuarea verificării metrologice 

 

10. Verificarea aspectului exterior 

La efectuarea verificării aspectului exterior se stabileşte corespunderea mijlocului de 

măsurare următoarelor condiţii: 

a) setul de livrare; 

b) lipsa deteriorărilor mecanice; 

c) prezenţa marcării. 

Rezultatele verificării aspectului exterior se consideră satisfăcătoare, dacă aparatul 

corespunde cerinţelor enumerate în documentele tehnice de însoţire. 

 

11. Determinarea erorii absolute  

Verificarea metrologică a analizoarelor de concentraţii se poate face prin două metode: 

1) Metoda măsurării directe – se măsoară direct valorile materialului de referinţă 

certificat, astfel unitatea de măsură a soluţiilor etalon din certificatul de etalonare este 

considerată valoare de referinţă. 

2) Metoda comparării directe – se compară indicaţiile analizorului de concentraţii supus 

verificării metrologice cu valoarea de referinţă indicată de mijlocul de măsurare etalon prin 

intermediul materialului de referinţă. 

 

12. La efectuarea verificării metrologice prin metoda măsurării directe, modul de lucru este 

următorul: 

a) Se setează temperatura de termostatare a soluţiei de măsurat din incinta de măsurare; 

b) Se decupează fiola cu materialul de referinţă certificat şi se prelevează o cantitate de 

soluţie necesară pentru efectuarea măsurării; 

c) Se introduce materialul de referinţă certificat în incinta de măsurare;  

d) Se citesc valorile indicate pe afişajul digital; 

e) Se efectuează minim 3 măsurări pentru aceeaşi valoare a concentraţiei. 

 

13. În cazul verificării metrologice prin metoda comparării directe, se efectuează următorii 

paşi: 

a) Se setează temperatura de termostatare a soluţiei de măsurat din incinta de măsurare; 

b) Se introduce materialul de referinţă  în incinta de măsurare; 
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c) Se citesc valorile indicate pe afişajul digital al analizorului de concentraţii supus 

verificării metrologice; 

d) Se efectuează minim 3 măsurări pentru aceeaşi valoare a concentraţiei; 

e) Se repetă paşii a) – d) pentru a determina indicaţiile mijlocului de măsurare etalon. 

 

 Eroarea absolută a analizorului de concentraţii se determină conform formulei: 

C = Cm – Cet, 

unde: 

Cm – valoarea medie a concentraţiei măsurate cu ajutorul analizorului de concentraţii supus 

verificării metrologice; 

Cet – valoarea indicată în certificatul de etalonare a MRC, în cazul măsurării directe, sau 

valoarea indicată de mijlocul de măsurare etalon, în cazul măsurării prin metoda comparării 

directe.  

 

XII. Întocmirea rezultatelor verificării metrologice 

 

14. Rezultatele verificării metrologice se înregistrează în procesul-verbal de verificare 

metrologică, forma căruia este prezentată în Anexa. 

15. 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. 

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

mijlocul de măsurare legal este recunoscut ca inutilizabil, atunci 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  

Procesul-verbal de verificare metrologică  

 

Solicitantul __________________________________    

Tip mijocului de măsurare _____________________      

Nr. de fabricare _____________________________   

Data efectuării verificării metrologice _____________               

Etaloanele utilizate_____________________  

Denumirea etalonului __________________ 

Tip_________________________________ 

Nr. de fabricaţie______________________ 

Data ultimei etalonări (sau nr certificatului)______ 

Condiţiile de mediu: 

- temperatura mediului ambiant _____ ºC; 

- umiditatea relativă a aerului _______ %; 

- presiunea atmosferică _______hPa. 

Rezultatele verificării metrologice 

1. Verificarea aspectului exterior 

 _____________________________________________________________________  

                                                                              (se indică corespunde sau nu corespunde) 

2. Încercarea 

Concluzii: _____________________________________________________________________ 

3. Determinarea erorii absolute  

Valoarea etalon (Cet), 

% vol 

Indicaţiile 

aparatului, (Cm),    

% vol 

Eroarea absolută 

(C), % vol 

Limita erorii 

tolerate, % vol 

   

    

   

 

Concluzii: ____________________________________________________________________ 

 

 

Executantul:     _________________             ____________                   ____________                 
                                          (funcţia)                                         (prenumele, numele)                                 (semnătura)                                        
Verificat:          ____________                        _____________                 ____________ 
                                         (funcţia)                                             (prenumele, numele)                             (semnătura)   


