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Normă de Metrologie Legală

NML 2-14:2015 „Aparate pentru măsurarea jocului volanului mijloacelor de transport.
Procedura de verificare metrologică”

I. OBIECT ŞI DOMENIU DE APLICARE
1. Prezenta normă de metrologie legală se referă la aparatele pentru măsurarea jocului

volanului mijloacelor de transport cu intervalul de măsurare a unghiului de înclinare a volanului
de la 0º până la 40° (în continuare – aparat) şi stabileşte procedura de verificare metrologică
iniţială, periodică şi după reparaţie a acestora.

II. REFERINŢE

RGML 12:2013 Sistemul naţional de metrologie. Verificarea metrologică a mijloacelor
de măsurare legale. Organizarea şi modul de efectuare.

RGML 24:2012 Sistemul naţional de metrologie. Criterii de calificare şi modul de
atestare a verificatorilor metrologi.

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

2. Pentru a interpreta corect prezenta normă de metrologie legală se aplică termenii
conform Legii metrologiei nr. 647-XIII din 17 noiembrie 1995 cu modificările şi completările
ulterioare cu următoarele completări:
Aparat pentru măsurarea jocului volanului mijloacelor de transport – mijloc de măsurare
destinat pentru măsurarea jocului volanului până la începutul deplasării roţilor dirijate şi jocului
volanului la forţa normată pe roata volantă.

IV.CARACTERISTICI TEHNICE ŞI METROLOGICE
3. Intervalul de măsurare a unghiului de înclinare a volanului, grad ............ 0 ÷ 40°
4. Limita erorii tolerate la măsurarea luftului sumar, grad., nu mai mult ......... ±0,5o

5. Sensibilitatea traductorului de mişcare a roţilor, mm....................................0,10±0,05

V. OPERAŢII DE VERIFICARE METROLOGICĂ
6. Volumul şi consecutivitatea efectuării operaţiilor în cadrul verificărilor metrologice,

iniţiale, periodice şi după reparaţie trebuie să corespundă tabelului 1.
Tabelul 1

Denumirea operaţiei

Numărul punctului
documentului de

verificare
metrologică

Obligativitatea
efectuării verificării

Iniţială/după
reparaţie periodică

Verificarea aspectului exterior 16 da da
Încercarea 17 da da
Determinarea erorii absolute la măsurarea
luftului sumar 18 da da

Determinarea sensibilităţii traductorului de
mişcare a roţilor

19 da da

http://www.metrologie.md/data/123/file_253_0.pdf
http://www.metrologie.md/data/123/file_462_0.pdf
http://www.metrologie.md/data/123/file_462_0.pdf
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7. Operaţiile de verificare metrologică se efectuează de către laboratoarele desemnate
conform Legii metrologiei nr. 647-XIII din 17 noiembrie 1995 pe domeniul respectiv.

8. În cazul obţinerii rezultatului nesatisfăcător în timpul efectuării uneia din operaţii,
verificarea metrologică se întrerupe şi rezultatul verificării se consideră negativ.

9.  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

10. La efectuarea verificării metrologice trebuie să se utilizeze etaloane de lucru cu
certificate de etalonare, 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

14
Termohigrometru electronic, intervalul de

măsurare (0 - 50)ºC, v.d. 0,1ºC;
(0-100%), v.d. 1%

18

Stand pentru verificarea aparatelor pentru
măsurarea jocului volanului mijloacelor de

transport, v.d.=0,25°, Δ=±0,1°

19

Dispozitiv pentru verificarea sensibilităţii
traductorului de mişcare a roţilor

v.d. 0,01 mm
Δ 4 µm în intervalul 0,1 mm
Δ 8 µm în intervalul 1 mm

11. Se admite utilizarea altor etaloane de lucru etalonate, ale căror caracteristici sunt
analogice sau mai exacte decât cele indicate în tabelul 2.

VII. CERINŢE PENTRU CALIFICAREA VERIFICATORILOR METROLOGI

12. La efectuarea măsurărilor în timpul verificării metrologice şi prelucrării rezultatelor
măsurării se admit persoane cu calificarea de verificator metrolog în domeniul dat conform
documentelor normative aplicabile.

VIII. CERINŢE PRIVIND SECURITATEA EFECTUĂRII VERIFICĂRII
METROLOGICE

13. La efectuarea verificării metrologice a aparatului 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, şi au cunoştinţe şi experienţă de aplicare
a cerinţelor de securitate ale SM SR EN 61010-1:2013.

IX. CONDIŢII DE VERIFICĂRE METROLGICĂ

14. În timpul efectuării verificării metrologice trebuie să se respecte următoarele condiţii:
- temperatura mediului ambiant, ºC                                   20±5
- umiditatea relativă a aerului, %                                       60±15
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X. PREGĂTIREA PENTRU VERIFICAREA METROLOGICĂ
15. Înainte de efectuarea verificării metrologice se execută următoarele lucrări pregătitoare:
- aparatul supus verificării metrologice trebuie să fie pregătit către lucru în conformitate cu

instrucţiunea de exploatare;
- aparatul supus verificării metrologice trebuie să fie menţinut în încăpere la temperatura,

corespunzătoare cerinţelor verificării metrologice, minim 2 ore.

XI. EFECTUREA VERIFICĂRII METROLOGICE

16. Verificarea aspectului exterior
1)  La efectuarea verificării aspectului exterior trebuie să se stabilească corespunderea

aparatului următoarelor condiţii:
a) setul de livrare;
b) lipsa deteriorărilor mecanice, care ar putea influenţa la precizia aparatului şi rigiditatea

instalării pe volanul mijlocului de transport;
c) puritatea conexiunilor;
d) integritatea cablurilor de alimentare;
e) prezenţa marcării.
2)  Rezultatele verificării aspectului exterior se consideră satisfăcătoare, dacă aparatul

corespunde cerinţelor enumerate mai sus.

17. Încercarea
Se conectează aparatul cu ajutorul butonului respectiv. Prin apăsarea butoanelor

corespunzătoare, conform instrucţiunii de utilizare a aparatului de măsurare, se verifică
posibilitatea trecerii aparatului de la un regim în altul. În cazul defecţiunii aparatului, el se
deconectează de la sursa de alimentare şi se eliberează buletin de inutilizabilitate.

Rezultatul încercării se consideră satisfăcător, dacă aparatul trece de la un regim la altul.

18. Determinarea erorii absolute la măsurarea luftului sumar
1) Aparatul se instalează în poziţia orizontală pe imitatorul roţii mijlocului de transport,

instalat pe masa de rotaţie bio ordonată, se conectează conexiunile şi se alimentează aparatul de
la sursa de alimentare.

2) Se instalează axa imitatorului roţii mijlocului de transport sub unghiul de 45° faţă de
orizont prin rotirea mesei în jurul axei orizontale.

3) Se conectează aparatul în regimul de verificare a traductorului luftului sumar.
4) Se roteşte partea rotitoare a mesei în jurul axei imitatorului în stânga după limb cu 5°.
5) Prin apăsarea butonului respectiv, conform instrucţiunii de utilizare a aparatului de

măsurare, se setează valoarea zero a luftului pe dispozitivul indicator al aparatului.
6) Se roteşte partea rotitoare a mesei în jurul axei imitatorului în dreapta după limb cu 10°.
7) Pe dispozitivul indicator al aparatului trebuie să se afişeze valoarea, corespunzătoare

luftului mesei (Ae).
8) Se instalează partea rotitoare a mesei cu imitatorul în poziţia iniţială (aparatul este

amplasat orizontal; ”0°” – după scara limbului) şi se repetă operaţiile conform pct.3) – 7), rotind
masa conform pct.4) şi pct. 6) corespunzător cu 30° şi 60º.

9) Se instalează partea rotitoare cu imitator în poziţia iniţială. Se repet operaţiile conform
pct.3) – 7), rotind masa conform pct.4) şi pct.6) corespunzător cu 60º şi 120º.

10) Se determină eroarea absolută a luftului sumar conform formulei:
A = Ae* - Am,

unde: A – eroarea absolută a luftului sumar, °;
          Ae* – valoarea măsurată la verificarea pct.3) , pct.8) , pct.9), °;
          Am – luftul mesei, °.
11)  Rezultatele operaţiei de verificare metrologică se consideră satisfăcătoare, dacă valoarea

obţinută (A) nu depăşeşte ±0,5°.
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19. Determinarea sensibilităţii traductorului de mişcare a roţilor
Verificarea sensibilităţii traductorului de mişcare a roţilor se efectuează în modul următor:

1) se instalează senzorul inductiv în instalaţia de verificare şi se conectează cu blocul
dispozitivului;
2) se setează panoul indicatorului în poziţie zero;
3) se instalează senzorul de inducţie, combinînd capătul suprafeţei senzorului cu duza şi se
fixează cu piuliţe;
4) se conectează dispozitivul;
5) se determină sensibilitatea traductorului, în felul următor:
a) se conectează dispozitivul în regim de verificare;
b) prin rotirea piuliţei împotriva acelor de ceasornic se configurează deplasarea cu 5 mm;
c) se efectuează corectarea indicaţiilor la zero;
d) prin rotirea piuliţei de efectuat deplasarea pînă la apariţia pe indicatorul dispozitivului a
valorii de 0,10 mm. De numărat valoarea de deplasare conform scării indicatorului;
e) de efectuat corectarea indicaţiilor la zero.
6) prin rotirea piuliţei de efectuat deplasarea în sens invers pînă la apariţia pe indicatorul
dispozitivului a valorii de 0,10 mm. De numărat valoarea de deplasare conform scării
indicatorului;
7) de repetat operaţiile conform pct. 5) de cinci ori şi de determinat valoarea medie.
Sensibilitatea traductorului trebuie să corespundă cu (0,1 ± 0,05) mm sau la recalcularea la
unghiul de deplasare α = (0,038 ± 0,019) grad.

= ∆
,

unde ∆ = (0,1	 ± 0,05)  - eroarea absolută de măsurare a începutului cotirii roţii controlate;
= 150	  - distanţa de la centrul roţii pînă la convertorul inductiv de deplasare.

XII. ÎNTOCMIREA REZULTATELOR VERIFICĂRII METROLOGICE

20. Rezultatele verificării metrologice se înregistrează în procesul-verbal de verificare
metrologică, forma căruia este prezentată în Anexa A.

21. Dacă în baza rezulatelor verificării metrologice iniţiale, periodice sau după reparare
mijlocul de măsurare legal este recunoscut ca utilizabil, atunci pe el 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 conform RGML
12:2013.

22. Dacă în baza rezulatelor 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.
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ANEXA A
(normativă)

Procesul-verbal de verificare metrologică a aparatului pentru măsurarea jocului volanului
mijloacelor de transport

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 _______ %.

Rezultatele verificării metrologice

1. Verificarea aspectului exterior

 _____________________________________________________________________
                                  (se indică corespunde sau nu corespunde)

2. Încercarea

Concluzii: _____________________________________________________________________

3. Determinarea erorii absolute la măsurarea luftului sumar

Valoarea etalon (Am), º Indicaţiile
aparatului, (Ae), °

Eroarea absolută
(A), °

Limita erorii
tolerate, º

Partea stânga 5

±0,5

Partea dreapta 10
Partea stânga 30
Partea dreapta 60
Partea stânga 60

Partea dreapta 120

Concluzii: ____________________________________________________________________

4. Determinarea sensibilităţii traductorului de mişcare a roţilor

Concluzii: ____________________________________________________________________

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


