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Preambul naţional 

Prezenta normă de metrologie legală reprezintă adoptarea normei de metrologie legală a 
României aprobată de Biroul Român de Metrologie Legală NML 015-05 „Aparate pentru măsurarea 
nivelului lichidelor” 

 
Punctul 1.2 cuvintele „…din norma de metrologie legală NML 001-05 „Cerinţele metrologice şi 

tehnice comune mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal”. Se exclud. 
 
Pe parcursul textului cuvintele „NML 001-05” se exclud. 
 
Capitolul 4, titlul trebuie citit „4. Controlul metrologic legal”. 
 
Punctul 4.3, cuvintele „Atestarea legalităţii…” se înlocuiesc cu cuvîntul „Legalizarea…”. 
 
Punctul 4.5 va avea următorul cuprins: 
 
„4.5 Dacă în baza rezultatelor verificărilor metrologice iniţiale, periodice sau după reparare 

mijlocul de măsurare este recunoscut ca utilizabil, atunci pe el se aplică marca metrologică de 
verificare şi se eliberează un buletin de verificare metrologică de strictă evidenţă conform 
reglementării de metrologie legală în vigoare.  

Rezultatele verificării metrologice sunt valabile pe intervalul maxim de timp admis între două 
verificări metrologice periodice conform Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului 
metrologic legal” 

 
După punctul 4.5 se completează cu un punct nou 4.6 în următoarea redacţie: 
 
„4.6 Dacă în baza rezultatelor verificărilor metrologice iniţiale, periodice şi după reparare 

mijlocul de măsurare este recunoscut ca inutilizabil atunci se eliberează buletin de inutilizabilitate 
conform reglementării de metrologie legală în vigoare ” 

 
Titlul prezentei norme de metrologie legală în limba rusă:  
„Прибор для измерения уровня жидкости” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 

 
 
 

II 
Elementele naţionale ale prezentei norme de metrologie legală a fost elaborată de Institutul Naţional 
de Standardizare şi Metrologie. 
 
Modificări după publicare:   
 
 

Indicativul modificării Revista „metrologie” 
nr./an 

Punctele modificate 

   

 
 

 



Biroul Romdn de Metrologie Legald
Norma din23111/2005

Publicat in Monitorul Oficial, Pafted I nr. 1102his din 07/122005

Normd de metrologie legali NML 015-05'Aparate pentru mdsurarea nivelului lichidelor''

1. Domeniu de aolicare
1'.1. Prezenta normi de metrologie legalS stabilegte cerinlele metrologice 9i tehnice 9i modalitSlile de atestare a legalitdlii

numai dupi introducerea pe piald 9i punerea in funcliune a aparatelor pentru misurarea nivelului lichidelor in rezervoare de
depozitare fixe gi canale deschise, denumite in continuare "aparate".

1.2. Pentru a putea fi utilizate in misuririle de interes public aparatele trebuie sd indeplineascd at6t cerinlele metrologice gi
tehnice prevdzute de prezenta normi €t 9i cerinlele aplicabile din norma de metrologie legali NML 001-05 "Cerinle
metrologice gi tehnice c,omune mijloacelor de mdsurare supuse controlului metrologic legal". Aplicabilitatea cerinlelor mai sus
mentionate rezultd din tabelele 3 9i 4.

1.3. Norma nu se referi la aparate de exactitate scizutd, pentru uz industrial.
2. Clasificare
Aparatele se clasifici in doud grupe:
2,1. aparate pentru misurarea niveluluiin rezervoare de depozitare fixe,
2.2. aparate pentru misurarea nivelului lichidelor in canale deschise.
3. Cerinle metrologice 9i tehnice
3,1. Aparatele trebuie sd aibd in domponenli cel pulin un element de deteclie a nivelului de lichid, un modul (bloc) de

adaptare/prelucrare/tran$mitere a informaliei 9i un indicator.
3.2. Toate materialele folosite la executarea aparatelor trebuie sd fie de bund calitate 9i sd corespundi necesitdtilor de

utilizare.
3.3. Rezolulia aparatelor trebuie sd nu depigeascd 1 mm.
3.4. ln cazul variantei analogice de indicare a rezultatului, lungimea diviziunii scirii trebuie sd nu fie mai mici de 1 mm.
3,5. Aparatele pot avea unul sau mai multe dispozitive de indicare.
3.6. Un dispozitiv de indicare suplimentar poate fi comun mai multor aparate.
3.?. Orice indicalie la distanld, trebuie sd fie identificabili, in raport cu aparatul de la care provine.
3.8. Aparatele trebuie sd poati furniza fie o indicalie a spaliului gol, fie o indicalie a spaJiului plin al rezervorului, conform

principiului de misurare.
3.9. Producdtorul trebuie sd precizeze domeniul de functionare al aparatului definit prin urmdtoarele caracleristici:
- temperatura minimd 9i maximi a lichidului;
- presiunea minimd 9i maximd a lichidului;
- caracteristicile lichidului 9i mediului de deasupra acestuia,
- densitateq minimi 5i rnaximd a lichidului 9i mediului de deasupra acestuia;
- capacitatea minimi 9i maximd a rezeryorului.
3.10. Dispozitivele auxiliare trebuie si nu afecteze rezultatele misurdrilor 9i sd nu aibd caracteristici care sd faciliteze

utilizarea frauduloasS.
3.1't. Toate aparatele trebuie si prezinte inscriplii lizibile, clare, de negters, gi care si conlini cel pulin urmdtoarele

informa,tii:
- numele sau sigla producitorului;
- seria 9i anul de fabricalie;
- numdrul aprobdrii de model;
- clasa de exactitate;
- domeniul de funcfionare;
- orice informalie cerutd prin certificatul aprobirii de model.
3.12. Erori maxime tolerate ale aparatelor de misurat nivelul lichidelor in rezervoare de depozitare fixe
3.12.1. Erorile maxime tolerate in condiliile nominale de funclionare sunt cele previzute in tabelul 1.

Valorile indicate pentru liniile A gi B sunt valori relative, calculate din valorile indicate de aparat, iar valorib indicate pentru

liniile C 9i D sunt valori absolute.

Tabelul 1

Erori maxime tolerate
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Noti: clasa de exactitate 3.se aplicd numai aparatelor.instalate pe rezervoare care conlin fluide rdcite (hidrocarburi).3.12.2. Erorile tolerate menlionatb in tabetut i,'* 
"pri"a,- ::1i:f l *_?!l:_1,.g:t cgnfo,rm. principiului dJmisurare at aparatutui;

;T,fTn::,':1"1J:X'ltr" doud niveturi oarecare, mdsurate in acetagi sens de operare.

.,.i.',i;j#ili.tiJ,:J:"T,j$ g;n:lilJ,r;nj:;,JJo"", pL 
'".e,o,, ra aprobare de moder ei verincare iniliari

- valoarea absolutd a erorii caiculati din indicatia aparatului, corespunzdtoare pentru linia A;- valoarea absoluti corespunzdtoare liniei C.
Liniile B 9i D se aplici aparatului in exploatare. Eroarea tolerati se alege cea mai mare valoare dintre:- valoarea absoluti a erorii, calculati din indicatia aparatului, *r"spunz,-6to"re pentru linia B;- vafoarea absolutd corespunzdtoare liniei D.

3'12'4' Eroarea de histerezis, la schimbarea sensului.de deplasare a nivelului lichidului trebuie se nu depegeasce:- valoarea de 2 mm, in cazul aparatelor av6nd clasa de exactitate 2,
: u.?!o_are_a de 3 mm, in cazul aparatelor av6nd clasa de exactitate 3.3'12'5' Pragul de sensibilitate al aparatului kebuie si asigure o modificare a indicaliei cu cel pulin 1 mm atunci c6nd seproduce o modificare a nivelului de:
- 

? rr,in cazul aparatelor av6nd clasa de exactitate 2,
;3 mm, in cazul aparatelor avAnd clasa de exactiiate 3.
3"12'6' Dacd la un aparat se fac mai multe citiri ale aceleiagi indicalii, fiecare citire va irebui si indeplineasci cerintelemenlionate la punctul 3.12'1 ., pentru erorile tolerate. in plus, oiti,renli Jinire oricare doud citiri nu va tieoui sd depdgeasc6 1mm in condilii de nivel stabil.

, ?3?'7' Aparatele pentru misurarea nivelului lichidelor in rezeryoare de depozitare fixe trebuie si se ?ncadreze in eroriletolerate specificate la punctele 3.12'1 .,3.12.4. 9i 3.12.5- la fun&jon"i"" in 
"onoiliile 

nominale specificate de producitor.3'13' Erorile tolerate ale aparatelor de misurit nivelul lichidelor in canale descnise sunt urmatoarele:3'13'f in fundie de clas-a de exactitate, erorile maxime tolerate in conollilte nominale de funclionare, sunt cele menlionatein tabelul 2. Ele se exprimi sub formd procentuali, ca procent din iniervalul'de masurare.

Erori maxime tolerate

Tabelul 2

Tabelul 3

3'13.2. Eroarea de histerezis la schimbarea sensului de deplasare a nivelului lichidului: maxim 13 mm.
4. Atestarea legalitdlii
4j'{\4odalitilile de control metrologic legal aplicabile aparatelor pentru mdsurarea nivelului lichidelor sunt prevazute in Listaoficiald a mijloacelor de misurare supuse iontiolului metiologic redal, in vitoare
4'2',Cerintele metrologice 9i tehnice care se verifici in &oruimooalitititor de control metrologic tegal prin aprobare demodel 9i verificare metrologici (iniliale, periodici) sunt indicate in tabelele nl. 3 9i nr. 4.4'3' Atestarea legalitdlii .aparatelor pentru mdsurarea nivelului lichidelor se realizeazd numai dupe demonstrareaconformitdlii acestora cu cerin{ele metrologice 9i tehnice menlionate lapd.4.2., pentru fiecare modalitate de control aplicabilila introducerea pe piali 9i punerea in funcliune, respectiv in utilizare.
4'4' Verificarea metrologici iniliald a aparatelor pentru misurarea nivelului lichidelor se efectueazi cu aparatul neinstalat perezeryor sau canal.
4'5' Atestarea legalitdlii se realizeazi prin aplicarea marcajelor metrologice 9i prin eliberarea unor documente specifice,

conform prevederilor instrucliunilor de meirologib bgald.

Cerinle metrologice 9i tehnice aplicabile modalitdtilor de control
metrologic legal al aparatelor pentru mdsurared nivelului* lichidelor in rezervoare de depozitare fixe

Cerinla metrologicd
sau tehnice

PunctuL din norma
da marvnlaaia

1ega1E
Aprobare
de model
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Clase 5

+0,1t dar nu mai pufin de 14 mm

ModalitEti de control

Verif icare metrologici

periodicE



1 d^nh^-^-! xvv'(Lyvrrcrr I d 3 . r./NML 01s-05
^

2 Materiale 3.2/NML 01s-05

3 Rezolufie 3 .3/NML 015-05 x

Lungj-mea di,viziunii 3 .4/NML 015-05

5 Domeniu de mi.surare 3.9/NML 015-05 x

6 Marcaje 9i inscriplj.j- 3.11/NML 015-05

7 Adecvare 2.7.5/Nr/fr. 001-05
2.'7 .6/NML 001-05

i

6 Erori maxim tol-erace 3.12.1/NML 015-0s
3.!2.4/NML 015-0s
2.1.1/NMr, 001-0s

9 Prag de sensibiliEate 3.12.5/NML 01s-05 x
10 Repet.abi I i tate 3.72.5/NML 015-05

2.3/NML OO1-05

t1 Durabil itat.e 2.5/NML 001 -05

I2 Protectie impobriva
intervenq.i i lor neautori zate

3.10/NML 015-05

13 Indicarea rezultatului
misuriri i

3 .5/NML 01s-0s
3 .?/NML 01s-05
3.8/NML 01s-0s

Tabelul 4

Cerinle metrologice gi tehnice aplicabile modalitetilor de control
metrologic legal al aparatelor pentru masuiarea

nivelului lichidelor in canale deschise

ii,-j:'r,/;-\
tz

EtilTt

tt'l'':'')2.,w

Nr.
crt.

Cerinta metrologici
sau EehnicE

PuncEul din norma
da mafrnl aai a

1egal;

Modalit.Sti de control

Aprobare
de model

Veri f icare mecrologicd

ncrinrlin;

1 Componente ? i /ITMT n1<-nE x X

2 Materiale 3.2/NML 0l-5-05

3 Rezolutie 3.3/NML 0r-5-05 X

Lungimea diviziunij 3 .4,/NML 015 - 05

5 Domeniu de mdsurare 3.9/NML 0r.5-05

5 Marcaje qi. inscrip!ii J. rrll\Il! ut)-vl x

1 Adecvare 2.7. 5/NML 001-0s
z. /,0/t\tvl! uu{-uf

I Erori maxim t.oLerat.e ? 1a i /ttuT n 1<-d<

3 . 13 .2/NML 01s-05
2. l-.1/NML 001-05

9 DurabiLitate 2. 5/NML 001-05 I

10 Protectie impotriva
intervenqiilor neautorizate

3.10/NMr, 015-05



Indicarea rezuJ,tatuLui
masurarii

? q/rNr nlq-n<
? ?/NruT. ntq-nq
3 .8/NML Or.5-05

NOTA: X = proba se executS
- = proba nu se execut5
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