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Verificarea metrologică a standurilor pentru balansarea roţilor la autovehicule

    Sistemul național de metrologie
    
    Verificarea metrologică a standurilor pentru balansarea  
    roților la autovehicule       

APROBARE   Aprobată prin ordinul Ministerului Economiei
    nr. 34 din 07.03. 2013                                        
    cu aplicare din 07.03. 2013

DESCRIPTORI   Stand pentru balansare, normă de metrologie legală

Preambul 

Prezenta normă de metrologie legală este elaborată pentru prima dată şi stabileşte procedura de verifica-
re metrologică iniţială (la introducerea pe piaţă), periodică şi după reparare a standurilor pentru balansarea 
roţilor la autovehicule.

Norma de metrologie legală conţine următoarele anexe:

Anexa А (normativă) – Forma de prezentare a procesului-verbal al verificării metrologice a standului pen-
tru verificarea sistemului de frînare a vehiculelor rutiere

Titlul prezentei norme de metrologie legală în limba rusă: Национальная система метрологии. Поверка 
стендов для балансировки колес автомобилей.
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1. Obiect şi domeniu de aplicare

Prezenta normă de metrologie legală se referă la standurile pentru balansarea roţilor autovehiculelor (în 
continuare - stand) şi stabileşte procedura de verificare metrologică iniţială (la introducerea pe piaţă), perio-
dică şi după reparare a standurilor. 

Perioada de verificare metrologică – în conformitate cu prevederile Listei Oficiale a mijloacelor de măsura-
re supuse controlului metrologic legal.

2. Referințe

RG 29-03-82-98 Elaborarea normelor de metrologie legală. Ediţie oficială 
RGML 12:2007 Sistemul Naţional de Metrologie. Verificarea mijloacelor de măsurare. Organizarea şi mo-

dul de efectuare
GOST 12.2.003-91 Sistemul standardelor de securitate a muncii. Cerinţe generale de securitate
SniP II-4-79  Norme şi reguli de construcţie. Ilumunarea naturală şi artificială. Norme de proiectare

3. Terminologie

Pentru a interpreta corect prezenta normă de metrologie legală se aplică termenii conform Legii metrolo-
giei nr. 647-XIII din 17 noiembrie 1997 cu modificările şi completările ulterioare, cu următoarea completare:

• stand pentru balansarea roților autovehiculelor: aparat destinat să măsoare şi să indice, în condiţiile 
de măsurare, dezechilibrul roţilor autovehiculelor.

4. Caracteristici tehnice şi metrologice

Pentru a putea fi introduse pe piaţă, puse în funcţiune sau utilizate în măsurările de interes public, stan-
durile trebuie să îndeplinească cerinţele metrologice şi tehnice prevăzute în prezenta normă de metrologie 
legală.

În documentaţia tehnică pentru stand, care este supus verificărilor cel puţin trebuie să fie indicată  urmă-
toarea informaţie:

precizia de măsurare a dezechilibrului (g) ;• 
diametrul maxim al roţii;• 
masa maximă a încărcării pe stand (kg);• 
tensiunea de alimentare, (V);• 
puterea absorbită (W).• 

5. Operații de verificare metrologică

5.1  La efectuarea verificării metrologice a standului trebuie să se execute consecutiv operaţiile prezentate în 
tabelul 1.

5.2  Verificarea metrologică se efectuează de către laboratoarele desemnate în cadrul sistemului naţional de 
metrologie pentru efectuarea verificării metrologice ale mijloacelor de măsurare legale inclusiv a standu-
rilor incluse în domeniul de desemnare.

Tabelul 1

Denumirea operației
Numărul punctului 

prezentei normei de 
metrologie legală

Obligativitatea efectuării operației

inițială periodică după reparare

Examinarea aspectului exterior 11.1 da da da
Încercare 11.2 da da da
Determinarea erorii dezechilibrului roţii 11.3 da da da
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6. Mijloace de verificare metrologică

La efectuarea verificării metrologice a standului trebuie să se utilizeze etaloanele de lucru, trasabile la eta-
loanele naţionale indicate în tabelul 2.

La verificarea metrologică se pot utiliza şi alte etaloane de lucru, caracteristicile metrologice ale cărora sînt 
analogice sau mai performante.

Tabelul 2

Numărul punctului 
documentului de 

verificare metrologică

Denumirea etalonului de lucru sau dispozitivul auxiliar de măsurare:  
numărul documentului care reglementează cerințele tehnice  

şi (sau) caracteristicile metrologice şi tehnice de bază

11.3
Dispozitiv de echilibru, să corespundă cerinţelor documentaţiei tehnice a firmei 
producătoare

11.3
Greutăţi speciale cu masa  (15±0,002 g),( 20± 0,0025 g), (30± 0,0025),  (50± 
0,003g), ( 80± 0,005 g) 

7. Cerințe privind calificarea verificatorilor metrologi

7.1 La efectuarea măsurărilor, prelucrarea rezultatelor măsurărilor şi întocmirea rezultatelor verificării me-
trologice se admit persoane cu calificarea de verificator metrolog în domeniu şi care posedă certificat de 
competenţă tehnică valabil în termen.

8. Condiții de securitate

8.1 În timpul efectuării verificării metrologice a standului trebuie să se respecte cerinţele privind tehnica se-
curităţii, conform GOST 12.2.003-91.

8.2  Cerinţele generale şi condiţiile necesare pentru asigurarea securităţii în timpul efectuării verificării me-
trologice:
-  la efectuarea verificării metrologice trebuie să se respecte condiţiile conform standardelor privind 

securitatea muncii şi cerinţelor igienice faţă de utilajul de producţie;
-  la locul de lucru trebuie să fie asigurată iluminarea (totală şi locală) în conformitate cu SniP II-4-79.

8.3  Persoanele care efectuează verificarea metrologică trebuie să cunoască principiile de funcţionare a stan-
dului, construcţia acestuia şi să treacă instructajul referitor la tehnica securităţii, în modul stabilit la între-
prindere.

8.4 Factorul periculos în timpul efectuării verificărilor metrologice ale standului prezintă valoarea înaltă a 
tensiunii în reţeaua de alimentare.

8.5 Standul  trebuie să fie prevăzut cu un capac de protecţie , rezistent la şocuri, a cărui forma şi   dimensiuni 
au fost proiectate să împiedice eventualele piese,desprinse să sară în altă direcţie decît în jos.

9. Condiții de verificare metrologică

9.1  La verificarea metrologică a standului trebuie să se respecte următoarele condiţii:
• temperatura mediului ambiant – 20±10°C;
• umiditatea relativă a aerului – 65±15%;
• reţeaua cu curent alternativ – 220 (±10%) V, 50±1 Hz.w.

10. Pregătirea pentru verificarea metrologică

10.1 Înainte de a începe verificarea metrologică, standul se pregăteşte pentru funcţionare în conformitate cu 
documentaţia tehnică a standului şi cu cerinţele prezentei norme de metrologie legală.

Verificarea metrologică a standurilor pentru balansarea roţilor la autovehicule
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10.2 Standul trebuie să fie montat, conectat la sursa de alimentare cu energie electrică şi să funcţioneze con-
form cerinţelor documentaţiei tehnice. 

10.3 Se stabileşte corespunderea condiţiilor de verificare metrologică, indicate în compartimentul 9.
10.4 Înaintea montării dispozitivului de echilibrare, se curaţă conul standului şi gaura flanşei. Acestea trebuie 

păstrate în permanenţă curate şi unse cu ulei anticoroziv.

11. Efectuarea verificării metrologice

11.1 Examinarea aspectului exterior
La efectuarea examinarea aspectului exterior, trebuie să se stabilească corespunderea standului următoa-

relor condiţii:
• prezenţa marcării;
• asigurarea lizibilităţii marcării;
• prezenţa semnelor convenţionale;
• denumirea dispozitivelor de dirijare să fie clar vizibile;
• lipsa deteriorărilor, care ar afecta funcţionarea normală şi aspectul exterior al standului ce ar contribui 

la erorile determinate prin măsurări;
• prezenţa locului pentru marca metrologică de verificare şi sigilare.
Standul trebuie să fie prevăzut cu cel puţin următoarele inscripţii:
• tipul;
• numărul de fabricaţie;
• denumirea sau emblema firmei producătoare.

11.2 Încercare
La efectuarea încercării standului se efectuează operaţiile de pregătire pentru funcţionare indicate în do-

cumentaţia tehnică de la producător.
11.2.1 Se conectează standul cu ajutorul întrerupătorului situat pe panoul principal.
11.2.2 Se efectuează vizual verificarea  tuturor indicatorilor de pe panoul frontal al standului.
11.2.2 Se verifică montarea corectă a conurilor de centrare a roţilor.
11.3 Determinarea erorii dezechilibrului roţii.
11.3.1 Se montează dispozitivul de echilibrare pe flanşa standului. Dispozitivul de echilibru trebuie să fie 

centrat perfect, să fie strîns cu ajutorul dispozitivului de strîngere, în caz contrar, ar putea să apară 
un dezechilibru.

11.3.2 Se introduc dimensiunile dispozitivului de echilibrare (lăţimea, diametrul).
11.3.3 Se închide capacul de protecţie. Prin apăsarea tastei „START ” de pe panoul principal, în cîteva se-

cunde dispozitivul de echilibrare este accelerat la turaţia de echilibrare, apoi frînat. Pe dispozitivul 
indicator al standului vor fi afişate valorile de dezechilibru în suprafaţa plană 1 (interior) şi în supra-
faţa plană 2 (exterior) a dispozitivului de echilibru (roţii), standul trebuie să indice valoarea “ 0 ” sau 
altă valoare admisibilă care să nu depăşească ± 10 g (Anexa A).

11.3.4 Eroarea absolută se determină cu ajutorul greutăţilor speciale cu masa de 15, 20, 30, 50, 80 g prin 
aplicarea acestora pe dispozitivul de echilibru.

Notă: Verificarea se execută la unghiurile de „ 00 “ şi „ 900 “ pe suprafaţa plană 1 şi suprafaţa plană 2, de 3 ori 
pentru fiecare suprafaţă.

12. Prelucrarea rezultatelor

Eroarea  maximă absolută la măsurarea dezechilibrul roţilor  este determinată cu ajutorul formulei:
E= Mj-Mk       (1)
Unde:
E- eroarea maximă absolută 

Mj-valoarea măsurată
Mk-valoarea nominală
Eroarea maximă a dezechilibrului roţilor trebuie să nu constituie mai mult de ± 10 g.
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13. Întocmirea rezultatelor verificării metrologice

13.1 Rezultatele verificărilor metrologice se vor prezenta în formă de proces-verbal în conformitate cu  
anexa A.

13.2 Dacă în baza rezultatelor verificărilor metrologice iniţiale, periodice sau după reparare standul pentru 
balansarea roţilor la autovehicule este recunoscut ca utilizabil, atunci pe ea şi pe documentaţia tehnică 
se aplică marca metrologică de verificare şi se eliberează un buletin de verificare metrologică de strictă 
evidenţă (forma de prezentare a buletinului de verificare metrologică, anexa A, RGML 12:2007).

 Rezultatele verificării metrologice sînt valabile pe parcursul intervalului maxim de timp admis între două 
verificări metrologice periodice.

13.3 Dacă în baza rezultatelor verificărilor metrologice iniţiale, periodice sau după reparare standul pentru 
balansarea roţilor la autovehicule este recunoscut ca inutilizabilă se eliberează un buletin de inutiliza-
bilitate (forma de prezentare a buletinului de inutilizabilitate, anexa B, RGML 12:2007) şi se fac înscrieri 
corespunzătoare în documentaţia tehnică.

Anexa A (informativă)

Dispozitivul de echilibru

Greutatea specială

Suprafaţa plană 2 
(exterior)

Dispozitiv de echilibru

Suprafaţa plană 1
(interior)

Verificarea metrologică a standurilor pentru balansarea roţilor la autovehicule
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Anexa B (normativă)

Forma de prezentare a procesului – verbal al verificării metrologice a standului pentru balansarea roţilor la 
autovehicule nr. __________ din __________
Rezultatele verificării metrologice a standului pentru balansarea roţilor la autovehicule 
tip _________________, nr._____________,
producător: _________________________________________________________________
solicitant: ___________________________________________________________________

1.  Condiții de măsurare:
- temperatura ambiantă, °C   _____; 
- umiditatea relativă, %          _____; 
- presiunea atmosferică, kPa _____; 

2.  Determinarea dezechilibrului roții  în suprafața plană 1 (exterior)
Tabelul 1

Nr. Masa etalon,  
g

Unghiul de rotire a dispozitivului 
de echilibrare, grad

Indicațiile 
standului, g

Eroarea 
absolută, g

Eroarea 
tolerată, g

1.
15

0

±10

2. 90

3.
20

0

4. 90
5.

30
0

6. 90
7.

50
0

8. 90
9.

80
0

10. 90

3. Determinarea dezechilibrului roții în suprafața plană 2 (interior)
Tabelul 2

Nr. Masa etalon, 
g

Unghiul de rotire a dispozitivului 
de echilibrare, grad

Indicațiile 
standului, g

Eroarea 
absolută, g

Eroarea 
tolerată, g

1.
15

0

±10

2. 90

3.
20

0

4. 90
5.

30
0

6. 90
7.

50
0

8. 90

9.
80

0

10. 90

Concluzie referitor la rezultatele verificării metrologice: (standului pentru balansarea roţilor la autovehicule 
tip         nr._______ este utilizabil spre exploatare sau standului pentru balansarea roţilor la autovehicule
tip         nr._______ este inutilizabil după următorul parametru).
Data  _______________   Semnătura  verificatorului metrolog _________________

1. Norma de metrologie a fost elaborată de Institutul Naţional de Metrologie.
2. Modificări după publicare: 

Indicativul modificării Revista «Metrologie», nr/an Punctele modificate
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NML 1-03:2013

Sistemul național de metrologie

Verificarea metrologică a aparatelor pentru 

reglarea farurilor la autovehicule

Ediţie oficială

Chişinău, 2013
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tehnici de măsurare

    Sistemul național de metrologie
    
    Verificarea metrologică a aparatelor pentru reglarea farurilor 
    la  autovehicule       

APROBARE   Aprobată prin ordinul Ministerului Economiei
    nr. 34 din 07.03. 2013                                        
    cu aplicare din 07.03. 2013    

    Înlocuieşte NML 1-01:2007

DESCRIPTORI   Aparate pentru reglarea farurilor, autovehicule,
    verificare, normă de metrologie legală

Preambul 

Norma de metrologie legală înlocuieşte norma de metrologie legală NML 1-01:2007 ”Sistemul naţional 
de metrologie. Verificarea metrologică a aparatelor pentru reglarea farurilor la autivehicule” şi stabileşte 
procedura de verificare metrologică iniţială (la introducerea pe piaţă), periodică şi după reparare a aparatelor 
pentru reglarea farurilor la autovehicule.

Norma de metrologie legală conţine următoarele anexe:

Anexa А (informativă) – Forma de prezentare a procesului-verbal al verificării metrologice a aparatelor 
pentru reglarea farurilor la autovehicule

Titlul prezentei norme de metrologie legală în limba rusă: Национальная система метрологии. Поверка 
приборов для регулировки света автомобильных фар
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Verificarea metrologică a aparatelor pentru reglarea farurilor la autovehicule

1. Obiect şi domeniu de aplicare

Prezenta normă de metrologie legală se referă la aparatele pentru reglarea farurilor la autovehicule (în 
continuare - aparate) şi stabileşte procedura de verificare metrologică iniţială (la introducerea pe piaţă), peri-
odică şi după reparare a aparatelor. 

Perioada de verificare metrologică – în conformitate cu prevederile Listei Oficiale a mijloacelor de măsu-
rare supuse controlului metrologic legal.

2. Rerințe

RG 29-03-82-98 Elaborarea normelor de metrologie legală. Ediţie oficială 
RGML 12:2007: Sistemul Naţional de Metrologie. Verificarea mijloacelor de măsurare. Organizarea şi mo-

dul de efectuare
GOST 12.2.003-91 Sistemul standardelor de securitate a muncii. Cerinţe generale de securitate
SniP II-4-79  Norme şi reguli de construcţie. Ilumunarea naturală şi artificială. Norme de proiectare

3. Terminologie

Pentru a interpreta corect prezenta normă de metrologie legală se aplică termenii conform Legii metrolo-
giei nr. 647-XIII din 17 noiembrie 1997 cu modificările şi completările ulterioare, cu următoarea completare:

• aparat pentru reglarea farurilor: aparat destinat să măsoare şi să indice, în condiţiile de măsurare, 
unghiului de înclinare a  fasciculului de raze a farurilor autovehiculelor.

4. Caracteristici tehnice şi metrologice

Pentru a putea fi introduse pe piaţă, puse în funcţiune sau utilizate în măsurările de interes public, apara-
turile trebuie să îndeplinească cerinţele metrologice şi tehnice prevăzute în prezenta normă de metrologie 
legală.

În documentaţia tehnică pentru aparat, care este supus verificărilor cel puţin trebuie să fie indicată  urmă-
toarea informaţie:

reglaj înalţime (mm);• 
distanţa de verificare (mm). • 

5 Operații de verificare metrologică

5.1  La efectuarea verificării metrologice a aparatului trebuie să se execute consecutiv operaţiile prezentate 
în tabelul 1.

5.2  Verificarea metrologică se efectuează de către laboratoarele desemnate în cadrul sistemului naţional de 
metrologie pentru efectuarea verificării metrologice ale mijloacelor de măsurare legale inclusiv a apara-
telor incluse în domeniul de desemnare.

Tabelul 1

Denumirea operației
Numărul punctului prezentei 
normei de metrologie legală

Obligativitatea efectuării operației

inițială periodică după reparare

Examinarea aspectului exterior 11.1 da da da

Încercare 11.2 da da da

Determinarea erorii la 
măsurarea unghiului de 
înclinare a fasciculului de raze

11.3 da da da
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6. Mijloace de verificare metrologică

La efectuarea verificării metrologice trebuie să se utilizeze etaloane de lucru, trasabile la etaloanele naţi-
onale, indicate în tabelul 2.

Tabelul 2

Numărul punctului 
documentului de verificare 

metrologică

Denumirea etalonului de lucru sau dispozitivul auxiliar de măsurare: 
numărul documentului care reglementează cerințele tehnice şi (sau) 

caracteristicile metrologice şi tehnice de bază

11.3
Aparat special pentru verificare a aparatelor pentru reglarea farurilor la 
autovehicule

11.3 Panglică de măsurat cu interval de măsurare de la 0...2 m.

La verificarea metrologică se pot utiliza şi alte etaloane de lucru, caracteristicile metrologice ale cărora sînt 
analogice sau mai performante.

7. Cerințe privind calificarea verificatorilor metrologi

7.1 La efectuarea măsurărilor, prelucrarea rezultatelor măsurărilor şi întocmirea rezultatelor verificării me-
trologice se admit persoane cu calificarea de verificator metrolog în domeniu şi care posedă certificat de 
competenţă tehnică valabil în termen.

8. Condiții de securitate

8.1  În timpul efectuării verificării metrologice a aparatului trebuie să se respecte cerinţele privind tehnica 
securităţii, conform GOST 12.2.003-91.

8.2  Cerinţele generale şi condiţiile necesare pentru asigurarea securităţii în timpul efectuării verificării me-
trologice:
-  la efectuarea verificării metrologice trebuie să se respecte condiţiile conform standardelor privind 

securitatea muncii şi cerinţelor igienice faţa de utilajul de producţie;
-  la locul de lucru trebuie să fie asigurată iluminarea (totală şi locală) în conformitate cu SniP II-4-79.

8.3  Persoanele care efectuează verificarea metrologică trebuie să cunoască principiile de funcţionare a apa-
ratul, construcţia acestuia şi să treacă instructajul referitor la tehnica securităţii, în modul stabilit la între-
prindere.

9. Condiții de verificare

La verificarea metrologică a aparatului pentru reglarea farurilor trebuie să se respecte condiţiile normale 
de referinţă:

• temperatura ambiantă, °C de la 10 pînă la 35;
• umiditatea relativă, %  de la 30 pînă la 80;
• presiunea atmosferică, kPa de la 84 pînă la 107.

10. Pregătirea pentru verificarea metrologică

10.1 Înainte de a începe verificarea metrologică, aparatul se pregăteşte pentru funcţionare în conformitate cu 
documentaţia tehnică a aparatului şi cu cerinţele prezentei norme de metrologie legală.

10.2 Se stabileşte corespunderea condiţiilor de verificare metrologică, indicate în compartimentul 9.
10.3 Aparatul trebuie să fie montat corect şi să funcţioneze conform cerinţelor documentaţiei tehnice. 
10.4 Se pregătesc mijloacele de măsurare necesare pentru lucru în conformitate cu documentaţia de exploa-

tare.
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11. Efectuarea verificării metrologice

11.1 Examinarea aspectului exterior
La examinarea aspectului exterior trebuie să se stabilească corespunderea aparatului următoarelor condiţii:
• prezenţa marcării;
• asigurarea lizibilităţii marcării;
• denumirea dispozitivelor de dirijare să fie clar vizibile;
• lipsa deteriorărilor, care ar afecta funcţionarea normală şi aspectul exterior al aparatului ce ar contribui 

la erorile determinate prin măsurări;
• prezenţa locului pentru marca metrologică de verificare şi sigilare.

11.2  Încercare
 La efectuarea încercării aparatului se efectuează operaţiile de pregătire pentru funcţionare indicate în 

documentaţia tehnică de la producător.
11.3  Determinarea erorii la măsurarea unghiului de înclinare a  fasciculului de raze.

11.3. 1 Se efectuează amplasarea aparatului special pentru verificarea aparatelor pentru reglarea faruri-
lor la autovehicule pe o suprafaţă plană şi orizontală.

11.3. 2 Cu ajutorul dispozitivului de orientare se poziţionează aparatul în faţa aparatului special de veri-
ficat.

11.3. 3 Se fixează dispozitivul optic de reglare pe coloană, astfel încît centrul lentilei să se situieze la ace-
eaşi înălţime cu centrul farului aparatului special.

11.3.4 Se aprinde farul aparatului special de verificat şi se urmăreşte imaginea obţinută pe ecranul de 
reglare al aparatului pentru reglarea farurilor.

11.3.5 Intervalul de măsurare a unghiului de deviere a fasciculul de lumină de la orizontală (exprimat în 
devierea marginii lumină-umbră de la   orizontală la distanţa 10 m) se măsoară cu ajutorul  panglicii 
de măsurat (Tabelul 1).

12. Prelucrarea rezultatelor

12.1 Eroarea absolută maximă se determină ca diferenţa dintre indicaţiile de pe panglică pentru poziţia 0 şi 
indicaţiile de pe panglică pentru fiecare poziţie.

	 Notă: Fiecare aparat pentru reglarea farurilor la autovehicule are scara diferită şi deţin poziţii diferite.
12.2 Eroarea  maximă absolută la măsurarea fascicului de lumină este determinată cu ajutorul formulei:

E= Vm-Vn            (1)
Unde:
E - eroarea maximă absolută 

Vm  - valoarea măsurată
Vn  - valoarea pentru poziţia de 0

12.3 Eroarea maximă la măsurarea fasciculului de lumină trebuie să fie (exprimată în devierea marginii lumi-
nă-umbră măsurată de la cea reală la distanţa 10 m), ±20 mm.

13. Întocmirea rezultatelor verificării metrologice

13.1 Rezultatele verificărilor metrologice se vor prezenta în formă de proces-verbal în conformitate cu anexa A.
13.2 Dacă în baza rezultatelor verificărilor metrologice iniţiale, periodice sau după reparare aparatul este re-

cunoscut ca utilizabil, atunci pe el şi pe documentaţia tehnică se aplică marca metrologică de verificare şi 
se eliberează un buletin de verificare metrologică de strictă evidenţă (forma de prezentare a buletinului 
de verificare metrologică, anexa A, RGML 12:2007).

 Rezultatele verificării metrologice sînt valabile pe parcursul intervalului maxim de timp admis între două 
verificări metrologice periodice.

13.3 Dacă în baza rezultatelor verificărilor metrologice iniţiale, periodice sau după reparare aparatul este re-
cunoscut ca inutilizabil se eliberează un buletin de inutilizabilitate (forma de prezentare a buletinului de 
inutilizabilitate, anexa B, RGML 12:2007) şi se fac înscrieri corespunzătoare în documentaţia tehnică.
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Anexa A  

Forma de prezentare a procesului - verbal al verificării metrologice a aparatului pentru reglarea farurilor 
la autovehicule

nr. __________ din __________

Rezultatele verificării metrologice a aparatului pentru reglarea farurilor la autovehicule

tip _________________, nr._____________,

producător: _________________________________________________________________

solicitant: _______________________________________________________________

1.  Condiţii de măsurare:
 - temperatura ambiantă, °C   _____; 
 - umiditatea relativă, %         _____; 
 - presiunea atmosferică, kPa _____;

2.  Determinarea erorii absolute maxime la măsurarea unghiului de înclinare a fasciculului    de raze

Tabelul 1

Nr. Parametrii
Indicațiile de pe riglă, 

mm
Eroarea absolută,  

mm
Eroarea tolerată,  

mm

H

±20

1. X 
2. X 
3. X 
4. X 
5. X 
6. X

Concluzie referitor la rezultatele verificării metrologice: (aparatul pentru reglarea farurilor la autovehicule  
tip         nr._______ este utilizabil spre exploatare sau aparatul pentru reglarea farurilor la autovehicule tip         
nr._______ este inutilizabil după următorul parametru).

Data  _______________                                      Semnătura verificatorului metrolog  _________________

1. Norma de metrologie a fost elaborată de Institutul Naţional de Metrologie

2. Modificări după publicare:

Indicativul modificării
Revista Metrologie

nr./an
Punctele modificate
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    Sistemul național de metrologie
    
    Verificarea metrologică a standurilor pentru reglarea dezaxării 
    şi convergenței roților autovehiculelor       

APROBARE   Aprobată prin ordinul Ministerului Economiei
    nr. 34 din 07.03. 2013                                        
    cu aplicare din 07.03. 2013    

    Elaborată prima dată

DESCRIPTORI   Standurilor pentru reglarea dezaxării şi convergenţei roţilor autovehiculelor, 
    verificare, normă de metrologie legală

Preambul 

Prezenta normă de metrologie legală este elaborată pentru prima dată şi stabileşte procedura de verificare 
metrologică iniţială (la introducerea pe piaţă), periodică şi după reparare a Standurilor pentru reglarea deza-
xării şi convergenţei roţilor autovehiculelor.

Norma de metrologie legală conţine următoarele anexe:

Anexa А (normativă) – Forma de prezentare a procesului-verbal al verificării metrologice a Standurilor 
pentru reglarea dezaxării şi convergenţei roţilor autovehiculelor.

Titlul prezentei norme de metrologie legală în limba rusă: Национальная система метрологии. Поверка 
установок для регулировки развалсхождения колес автомобилей
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1. Obiect şi domeniu de aplicare

Prezenta normă de metrologie legală se referă la standurile pentru reglarea dezaxării şi convergenţei roţi-
lor autovehiculelor ( în continuare − stand) şi stabileşte procedura de verificare metrologică iniţială (la intro-
ducerea pe piaţă), periodică şi după reparare a acestora.

Perioada de verificare metrologică – în conformitate cu prevederile Listei Oficiale a mijloacelor de măsu-
rare supuse controlului metrologic legal.

2. Caracteristici tehnice şi metrologice

În documentaţia tehnică pentru stand, care este supus verificărilor cel puţin trebuie să fie indicată  urmă-
toarea informaţie:

-  sarcina de ridicare (elevator) (kg);
-  tensiunea de alimentare (V);
-  puterea absorbită (W).

3. Referințe

RG 29-03-82-98 Elaborarea normelor de metrologie legală. Ediţie oficială 
RGML 12:2007 Sistemul Naţional de Metrologie. Verificarea mijloacelor de măsurare. Organizarea şi mo-

dul de efectuare
GOST 10529-96 Teodolite. Condiţii tehnice generale
GOST 164-90 Şublere de trasaj.Condiţii tehnice generale
GOST 12.2.003-91 Sistemul standardelor de securitate a muncii. Cerinţe generale de securitate
SniP II-4-79  Norme şi reguli de construcţie. Ilumunarea naturală şi artificială. Norme de proiectare

4. Terminologie

Pentru a interpreta corect prezenta normă de metrologie legală se aplică termenii conform Legii 
metrologiei nr. 647-XIII din 17 noiembrie 1997 cu modificările şi completările ulterioare, cu urmă-
toarea completare:

• stand pentru pentru  reglarea  dezaxării şi convergenței  roților autovehiculelor: utilaj de 
măsurare destinat să măsoare şi să indice, în condiţiile de măsurare, valorile mărimilor carac-
teristice geometriei sistemului de direcţie şi de rulare al autovehiculelor.

5. Operații de verificare

La efectuarea verificării metrologice a standului trebuie executate operaţiile prezentate în tabelul 1. 

Tabelul 1

Denumirea operației

Numărul punctului 
prezentei normei 

de metrologie 
legală

Obligativitatea efectuării 
operației

inițială periodică
după 

reparare

Examinarea aspectului exterior 11.1 da da da

Încercare 11.2 da da da
Pregătirea aparatelor geodezice utilizate la 
verificarea metrologică

11.3 da da da

Determinarea neorizontalităţii suprafeţei de 
bază a elevatorului (gropii sau estacadei)

11.4 da da da

                                      

Verificarea metrologică a standurilor pentru reglarea dezaxării şi convergenţei  roţilor autovehiculelor
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6. Mijloace de verificare

La efectuarea verificării metrologice trebuie să se utilizeze etaloane de lucru, trasabile la etaloanele naţi-
onale, indicate în tabelul 2.

Tabelul 2

Numărul punctului 
documentului de verificare 

metrologică

Denumirea etalonului de lucru sau dispozitivul auxiliar de măsurare: 
numărul documentului care reglementează cerințele tehnice şi (sau) 

caracteristicile metrologice şi tehnice de bază

11.2, 11.4

Teodolit şi şubler de trasaj  
Intervalul de măsurare a unghiurilor orizontale de la 0° pînă la 360°; 
intervalul de măsurare a unghiurilor verticale (distanţa zenitală) de la 
55° pînă la 145°;
Eroarea măsurării într-o probă:
a unghiului orizontal – 2’’;
a distanţei zenitale – 2,4’’

Intervalul de măsurare 0 mm ... 250 mm.
 
La verificarea metrologică se pot utiliza şi alte etaloane de lucru, caracteristicile metrologice ale cărora sînt 

analogice sau mai performante.

7. Cerințe privind calificarea verificatorilor metrologi

7.1  La efectuarea măsurărilor, prelucrarea rezultatelor măsurărilor şi întocmirea rezultatelor verificării me-
trologice se admit persoane cu calificarea de verificator metrolog în domeniu şi care posedă certificat de 
competenţă tehnică valabil în termen.

8.  Cerințe  de  securitate

8.1 În timpul efectuării verificării metrologice periodice, iniţiale a standului pentru reglarea dezaxării 
şi convergenţei roţilor autovehiculelor (în continuare – stand) trebuie respectate cerinţele gene-
rale privind tehnica securităţii, în conformitate cu GOST 12.2.003.

8.2 Cerinţele generale şi condiţiile necesare pentru asigurarea securităţii în timpul efectuării verificării me-
trologice:
• condiţiile de efectuare a verificării metrologice trebuie să corespundă cerinţelor stabilite în standar-

dele privind securitatea muncii şi cerinţelor igienice faţă de utilajul de producţie;
• la locul de lucru trebuie să fie asigurată iluminarea (totală şi locală) în conformitate cu SNiP II-4-79.

8.3  Persoanele care efectuează verificarea metrologică trebuie să cunoască principiile de funcţionare a standului, 
construcţia acestuia şi să treacă instructajul referitor la tehnica securităţii, în modul stabilit la întreprindere.

8.4  Factorul periculos de producţie în timpul efectuării verificărilor metrologice ale standului este tensiunea 
înaltă de alimentare cu energie electrică.

8.5  În timpul efectuării verificării metrologice ale standului, principiul de funcţionare al căruia este bazat pe 
utilizarea iradierii cu laser, trebuie protejaţi ochii de razele directe ale laserului.

8.6  Surse de pericol ridicat sînt părţile electroconductoare ale standului care se află sub tensiunea electrică 
de 220 V.

9. Condiții de verificare

La verificarea metrologică a standului trebuie să se respecte următoarele condiţii:
   - temperatura mediului înconjurător, °C    de la +10 pînă la +30;
   -  umiditatea relativă a aerului, %       de la 30 pînă la 90;
   -  presiunea atmosferică, kPa         de la 84 pînă la 106;
   -  reţeaua cu curent alternativ       220 (±10%) V, 50±1 Hz;
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10. Pregătirea pentru verificare metrologică

10.1 La pregătirea standului pentru verificare metrologică  şi efectuarea operaţiilor  de verificare metrologică  
este necesar de a se conduce de:

      − cerinţele prezentei norme de metrologie legală ;
      − cerinţele documentaţiei tehnice a standului.
10.2 Standul trebuie să fie montat, conectat la sursa de alimentare cu energie electrică şi să fie în stare de 

bună funcţionare în conformitate cu cerinţele documentelor de exploatare ale firmei producătoare.
10.3 Pînă la începerea verificării metrologice a standului trebuie efectuată pomparea roţilor, stabilită dezaxa-

rea şi convergenţa roţilor (la toate patru) în conformitate cu documentaţia tehnică, cu instrucţiunile şi 
procedura firmei producătoare a standului.

 Mecanismul de direcţie trebuie să fie fixat în direcţia mişcării rectilinii.
 Autovehiculul se instalează pe platourile rotitoare şi pe platformă, care trebuie să fie nefixate la măsura-

rea dezaxării şi convergenţei.

11. Efectuarea verificării metrologice

11.1 Examinarea aspectului exterior
11.1.1 Examinarea aspectului exterior şi evaluarea completării se efectuează vizual.
La examinarea aspectului exterior trebuie să fie stabilite următoarele:
•  lipsa deteriorărilor vizibile;
•  existenţa prizei de pămînt;
•  existenţa simbolurilor de avertizare şi de interzicere;
•  corespunderea marcării cu cerinţele documentelor de exploatare ale firmei producătoare;
•  corectitudinea montării; completarea standului trebuie să asigure funcţionarea sa în conformitate 

cu destinaţia standului.
 Verificarea capacităţii de funcţionare a standului se efectuează în conformitate cu indicaţiile firmei 

producătoare, prezentate în documentaţia de exploatare.
11.1.2 Rezultatele examinării completării, marcării şi aspectului exterior se includ în procesul-verbal al 

verificării metrologice (în continuare – proces-verbal).
11.2 Încercare

11.2.1 La efectuarea încercării standului se verifică deplasarea elevatorului şi a cricurilor sale auxiliare. 
Elevatorul trebuie să se ridice şi să coboare lent, fără salturi şi blocări.

Cricurile auxiliare trebuie să asigure îndeplinirea cerinţelor enumerate. În cazul în care cricul este hidrau-
lic, acesta trebuie să asigure o poziţie fiabilă a autovehiculului la înălţime.

11.2.2 Se verifică interacţiunea traductoarelor de măsurare şi a calculatorului personal (CP) – pe ecranul 
monitorului CP trebuie să fie afişată imaginea tuturor traductoarelor de măsurare.

11.3. Pregătirea aparatelor geodezice utilizate la verificarea metrologică
11.3.1 Pînă la amplasarea şublerului de trasaj pe elevator (estacadă), în linia de vizare care uneşte cen-

trele platourilor rotitoare, cu o eroare nu mai mare de 30 mm, se instalează pe suporturi teodolitul, 
la înălţimea centrelor roţilor. Teodolitul se reglează pe orizontală, se aprinde iluminarea internă 
a dispozitivelor de indicare. Cu ajutorul oglinzilor care intră în setul de completare a teodolitului 
lunetele teodolitului se focalizează la infinit.

11.3.2 Teodolitul se orientează prin îndreptarea vizoarelor spre şublerul de trasaj situat în unul din lo-
curilor de amplasare a roţilor autovehiculului – platourile rotitoare sub roţile din faţă şi platourile 
rotitoare (platformele mobile) pentru roţile din spate. 

11.4. Determinarea neorizontalităţii suprafeţei de bază a elevatorului (gropii sau estacadei)
 Orizontalitatea suprafeţei de bază se determină prin nivelmentul geometric al elevatorului (estacadei) şi 

anume prin nivelmentul locurilor de amplasare a roţilor autovehiculului – platourile rotitoare sub roţile 
din faţă şi platourile rotitoare (platformele mobile) pentru roţile din spate.

 Locurile de amplasare a roţilor autovehiculului se supun nivelmentului cu o eroare medie pătratică nu 
mai mare de 0,5 mm.

 Divergenţa între partea stîngă şi dreaptă a elevatorului (estacadei) nu trebuie să depăşească 1 mm, iar 
între roţile din faţă şi din spate şi pe diagonală – nu mai mult de 2 mm.

Verificarea metrologică a standurilor pentru reglarea dezaxării şi convergenţei  roţilor autovehiculelor
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12.  Prelucrarea  rezultatelor  

Tabelul 3

Eroarea absolută pentru orizontalitatea suprafeţei 
de bază a elevatorului (între partea stîngă şi dreaptă) 
(conform fig.1)

Eroarea dintre roţile din faţă şi cele din spate pe 
diagonală (conform fig.1)

± 1 mm  ± 2 mm

13.  Întocmirea rezultatelor verificării metrologice

13.1  Rezultatele verificărilor metrologice se vor prezenta în formă de proces-verbal în conformitate cu ane-
xa A.

13.2 Dacă în baza rezultatelor verificărilor metrologice iniţiale, periodice sau după reparare standul este recu-
noscut ca utilizabil, atunci pe el şi pe documentaţia tehnică se aplică marca metrologică de verificare şi 
se eliberează un buletin de verificare metrologică de strictă evidenţă (forma de prezentare a buletinului 
de verificare metrologică, anexa A, RGML 12:2007).

 Rezultatele verificării metrologice sînt valabile pe parcursul intervalului maxim de timp admis între două 
verificări metrologice periodice.

13.3 Dacă în baza rezultatelor verificărilor metrologice iniţiale, periodice sau după reparare standul este re-
cunoscut ca inutilizabil se eliberează un buletin de inutilizabilitate (forma de prezentare a buletinului de 
inutilizabilitate, anexa B, RGML 12:2007) şi se fac înscrieri corespunzătoare în documentaţia tehnică.

Anexa A (normativă)

Forma de prezentare a procesului  -  verbal al verificării metrologice a standului pentru  reglarea  dezaxării 
şi convergenţei  roţilor autovehiculelor 

nr. __________ din __________

producător: _________________________________________________________________

solicitant: _______________________________________________________________

1.  Condiţii de măsurare:
 - temperatura ambiantă, °C   _____; 
 - umiditatea relativă, %         _____; 
 - presiunea atmosferică, kPa _____;

Tabelul 1

Locurile de 
amplasare a 

roților din față a 
autovehiculului

Locurile de amplasare 
a roților din spate a 

autovehiculului

Eroarea absolută, 
mm

Eroarea tolerată, nu mai mult, 
mm

1-4 2-3 1-3 2-4 1-4 2-3 1-3 2-4
1 3

±1 ±2
2 4
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Figura 1.	Suprafaţa	de	bază	a	elevatorului

Concluzie referitor la rezultatele verificării metrologice: (standul pentru  reglarea  dezaxării şi 
convergenţei  roţilor autovehiculelor   tip         nr._______ este utilizabil spre exploatare sau standul 
pentru  reglarea  dezaxării şi convergenţei  roţilor autovehiculelor tip         nr._______ este inutilizabil 
după următorul parametru).

Data  _______________                                           Semnătura verificatorului metrolog _________________

1. Norma de metrologie legală a fost elaborată de Institutul Naţional de Metrologie.

2. Modificări după publicare:

Indicativul modificării
Revista Metrologie

nr/an
Punctele modificate

NML 1-02:2013 
 

    6 
 

 
Anexa A 

(normativă) 
 

Forma de prezentare a procesului  -  verbal al verificării metrologice a standului pentru  reglarea  

dezaxării şi convergenţei  roţilor autovehiculelor  

nr. __________ din __________ 
producător: _________________________________________________________________ 

 
solicitant: _______________________________________________________________ 
 
1. Condiţii de măsurare: 
- temperatura ambiantă, °C   _____;  
- umiditatea relativă, %         _____;  
- presiunea atmosferică, kPa _____; 
 
Tabelul 1 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1 Suprafaţa de bază a elevatorului 

 
Concluzie referitor la rezultatele verificării metrologice: (standul pentru  reglarea  dezaxării şi 

convergenţei  roţilor autovehiculelor   tip         nr._______ este utilizabil spre exploatare sau standul 
pentru  reglarea  dezaxării şi convergenţei  roţilor autovehiculelor tip         nr._______ este inutilizabil 
după următorul parametru). 

 
Data  _______________ Semnătura verificatorului metrolog _________________ 

Locurile de 
amplasare a 

roţilor din faţă a 
autovehiculului 

Locurile de 
amplasare a roţilor 

din spate a 
autovehiculului 

Eroarea absolută, mm Eroarea tolerată, nu mai 
mult, mm 

1-4 2-3 1-3 2-4 1-4 2-3 1-3 2-4 

1 3 

    ±1 ±2 
2 4 

3                                                                                           2 
 
 
 
 
4                                                                                           1 
 
 
 
 
4                                                                                            
1 

Partea din spate 
Partea din faţă 

Diagonalele 

Verificarea metrologică a standurilor pentru reglarea dezaxării şi convergenţei  roţilor autovehiculelor
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    Sistemul național de metrologie
    
    Verificarea metrologică a standurilor pentru verificarea 
    sistemului de frînare a vehiculelor rutiere       

APROBARE   Aprobată prin ordinul Ministerului Economiei
    nr. 34 din 07.03. 2013                                        
    cu aplicare din 07.03. 2013    

    Înlocuieşte NML 4-01:2007

DESCRIPTORI   Stand, sistem de frînare, normă de metrologie legală

Preambul 

Norma de metrologie legală înlocuieşte norma de metrologie legală NML 4-01:2007 ”Sistemul naţional 
de metrologie. Standuri de măsurare a forţei de frînare la autovehicole” şi stabileşte procedura de verificare 
metrologică iniţială (la introducerea pe piaţă), periodică şi după reparare a standurilor pentru verificare a 
sistemului de frînare a vehiculelor rutiere.

Norma de metrologie legală conţine următoarele anexe:

Anexa А (informativă) – Forma de prezentare a pîrghiei pentru verificarea metrologică.

Anexa B (informativă) – Forma de prezentare a aspectului exterior al platformei pentru retragerea trans-
versală.

Anexa C (normativă) – Forma de prezentare a procesului-verbal al verificării metrologice a standului pentru 
verificarea sistemului de frînare a vehiculelor rutiere.

Titlul prezentei norme de metrologie legală în limba rusă: Национальная система метрологии. Поверка 
стендов для измерения тормозной силы автомобилей

Verificarea metrologică a standurilor pentru verificarea sistemului de frînare a vehiculelor rutiere
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1. Obiect şi domeniu de aplicare

1.1 Prezenta normă de metrologie legală se referă la standurile pentru verificarea sistemului de frînare a 
vehiculelor rutiere (în continuare - stand) şi stabileşte procedura de verificare metrologică iniţială (la intro-
ducerea pe piaţă), periodică şi după reparare a standurilor cu masa totală maximă autorizată pînă la 3,5 tone 
inclusiv, cu excepţia mopedurilor, motocicletelor şi remorcilor acestora şi vehiculelor rutiere cu masa totală 
maximă autorizată mai mare de 3,5 tone. 

Perioada de verificare metrologică – în conformitate cu prevederile Listei Oficiale a mijloacelor de măsu-
rare supuse controlului metrologic legal.

Prezenta normă de metrologie legală nu se aplică la alte tipuri de standuri pentru verificarea sistemului de 
frînare a vehiculelor rutiere: inerţiale, cu plăci etc.

2. Referințe

RG 29-03-82-98 Elaborarea normelor de metrologie legală. Ediţie oficială 
RGML 12:2007: Sistemul Naţional de Metrologie. Verificarea mijloacelor de măsurare. Organizarea şi mo-

dul de efectuare
GOST 12.2.003-91 Sistemul standardelor de securitate a muncii. Cerinţe generale de securitate

3. Terminologie

3.1 Pentru a interpreta corect prezenta normă de metrologie legală se aplică termenii conform Legii me-
trologiei nr. 647-XIII din 17 noiembrie 1997 cu modificările şi completările ulterioare cu următoarele comple-
tări:

• stand cu role pentru verificarea sistemului de frînare al vehiculelor rutiere: Mijloc de măsurare desti-
nat să măsoare şi să indice, în condiţiile de măsurare, forţa care apare între pneurile vehiculelor şi calea 
de rulare, simulată prin rolele de rulare, în timpul acţionării sistemului de frînare.

• eroare de justețe (ej): Raport între media aritmetică a diferenţelor între indicaţiile mijlocului de măsu-
rare şi valoarea convenţional adevărată, obţinute într-un număr adecvat de măsurări şi limita superioa-
ră a domeniului de măsurare.

• eroare de fidelitate (ef): Raport între diferenţa între indicaţia maximă şi indicaţia minimă a mijlocului 
de măsurare obţinute la măsurarea repetată în aceleaşi condiţii de măsurare şi limita superioară a do-
meniului de măsurare. 

• eroare de zero (f0): Raport între indicaţia mijlocului de măsurare pentru valoarea zero a forţei atinsă 
prin valori descrescătoare şi limita superioară a domeniului de măsurare.

• prag de discriminare (p): Raport între cea mai mare modificare a forţei de frînare care nu produce o 
modificare detectabilă a indicaţiei mijlocului de măsurare, variaţia forţei fiind lentă şi monotonă, şi 
forţa de frînare.

4. Caracteristici tehnice şi metrologice

Standurile care fac obiectul prezentei norme de metrologie legală au în componenţă mijloace de măsurare 
ale următoarelor mărimi:

forţa de rezistenţă la rulare şi forţa de frînare;• 
încărcarea pe axă.• 

Pentru a putea fi introduse pe piaţă, puse în funcţiune sau utilizate în măsurările de interes public, standurile 
trebuie să îndeplinească cerinţele metrologice şi tehnice prevăzute în prezenta normă de metrologie legală.

În documentaţia tehnică pentru stand, trebuie să fie specificate condiţiile nominale de funcţionare ale 
standului precum:

- încărcarea maximă pe axă;
- forţa maximă de frînare;
- limita superioară şi inferioară a intervalului de temperatură;
- diametrele rolelor;
- viteza periferică a rolelor.
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5. Operații de verificare metrologică

5.1 La efectuarea verificării metrologice a standului trebuie să se execute consecutiv operaţiile prezentate în 
tabelul 1.

5.2 Verificarea metrologică se efectuează de către laboratoarele desemnate în cadrul sistemului naţional de 
metrologie pentru efectuarea verificării metrologice ale mijloacelor de măsurare legale inclusiv a standu-
rilor incluse în domeniul de desemnare.

Tabelul 1

Denumirea operației
Numărul punctului 

prezentei normei de 
metrologie legală

Obligativitatea efectuării operației

inițială periodică
după 

reparare

Examinarea aspectului exterior 11.1 da da da
Încercare 11.2 da da da
Determinarea erorii la măsurarea 
retragerii transversale a automobilului

11.3 da da da

Determinarea erorii la măsurarea forţei 
de frînare

11.4 da da da

Determinarea erorii la măsurarea 
greutăţii pe axă automobilului

11.5 da da da

6. Mijloace de verificare metrologică

6.1  La efectuarea verificării metrologice a standului trebuie să se utilizeze etaloane de lucru trasabile la eta-
loanele naţionale şi utilaj auxiliar, conform tabelului 2.

6.2  La verificarea metrologică se pot utiliza şi alte etaloane de lucru, caracteristicile metrologice ale cărora 
sunt analogice sau mai performante.

Tabelul 2

Numărul punctului 
documentului de 

verificare

Denumirea etalonului de lucru sau dispozitivul auxiliar de măsurare: numărul 
documentului care reglementează cerințele tehnice şi (sau) caracteristicile 

metrologice şi tehnice de bază

11.3
Cale plan paralele, intervalul de măsurare de la 0,5 pînă la 100 mm clasa de 
exactitate 2, GOST 9038-90

11.4; 11.5 Greutăţi speciale cu masa de 10 kg ± 0,035 kg şi masa de 20 kg ± 0,06 kg

11.4
Pîrghie (anexa A), să corespundă cerinţelor documentaţiei tehnice  a firmei 
producătoare

11.4; 11.5 Riglă metalică, intervalul de măsurare de la 0 pîna la 1000 mm, GOST 427-75

11.4; 11.5
Şubler ШЦ- II, intervalul de măsurare de la 0 pîna la 250 mm, GOST 166-89, clasa 
de exactitate 2

Notă: În cazul în care pîrghia utilizată diferă constructiv de cea prezentată în Anexa A, agentul economic 
trebuie să asigure efectuarea verificării metrologice iniţiale şi periodice a standului cu pîrghie concretă, 
indicată în documentaţia tehnică

7. Cerințe privind calificarea verificatorilor metrologi

7.1 La efectuarea măsurărilor, prelucrarea rezultatelor măsurărilor şi întocmirea rezultatelor verificării me-
trologice se admit persoane cu calificarea de verificator metrolog în domeniu şi care posedă certificat de 
competenţă tehnică valabil în termen.

Verificarea metrologică a standurilor pentru verificarea sistemului de frînare a vehiculelor rutiere
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8. Condiții privind securitatea

8.1  În timpul efectuării verificării metrologice a standului trebuie să se respecte cerinţele privind tehnica 
securităţii conform GOST 12.2.003-91.

8.2  Cerinţele generale şi condiţiile necesare pentru asigurarea securităţii în timpul efectuării verificării me-
trologice:
-  la efectuarea verificării metrologice trebuie să se respecte condiţiile conform standardelor privind 

securitatea muncii şi condiţiile privind securitatea indicate în ghidul de exploatare a standului;
-  la locul de lucru trebuie să fie asigurată iluminarea (totală şi locală) în conformitate cu                SniP 

II-4-79.
8.3  Persoanele care efectuează verificarea metrologică trebuie să cunoască principiile de funcţionare a stan-

dului, construcţia acestuia şi să treacă instructajul referitor la tehnica securităţii, în modul stabilit la între-
prindere.

8.4  Factorul periculos în timpul efectuării verificărilor metrologice ale standului prezintă valoarea înaltă a 
tensiunii în reţeaua de alimentare. 

9. Condiții de verificare metrologică

9.1 La verificarea metrologică a standului trebuie să se respecte următoarele condiţii:
• temperatura mediului ambiant – de la 10 pînă la 35°C;
• umiditatea relativă a aerului – de la 30 pînă la 80%;
• presiunea atmosferică – de la 84 pînă la 107 kPa.

Pentru a nu influenţa rezultatele măsurărilor, la verificarea metrologică iniţială şi periodică, standul nu 
trebuie să fie supus vibraţiilor, şocurilor, cîmpurilor electrice şi magnetice.

10. Pregătirea pentru verificarea metrologică

10.1 Înainte de a începe verificarea metrologică, standul se pregăteşte pentru funcţionare în conformitate cu 
documentaţia tehnică a standului şi cu cerinţele prezentei norme de metrologie legală.

10.2 Standul trebuie să fie montat, conectat la sursa de alimentare cu energie electrică şi să funcţioneze con-
form cerinţelor documentaţiei tehnice. 

10.3 Înainte de începerea verificării metrologice, standul trebuie să fie menţinut în funcţiune cel puţin 15 
minute.

11. Efectuarea verificării metrologice

11.1 Examinarea aspectului exterior
 La efectuarea examinării aspectului exterior, trebuie să se stabilească corespunderea standului următoa-

rele condiţii:
• prezenţa marcării;
• asigurarea lizibilităţii marcării;
• prezenţa semnelor convenţionale;
• denumirea dispozitivelor de dirijare să fie clar vizibile;
• lipsa deteriorărilor  care ar afecta funcţionarea normală şi aspectul exterior al standului ce ar con-

tribui la erorile determinate prin măsurări;
• prezenţa locului pentru marca metrologică de verificare şi sigilare.

Standul trebuie să fie prevăzut cu cel puţin următoarele inscripţii:
• tipul;
• numărul de fabricaţie;
• denumirea sau emblema firmei producătoare.
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11.2 Încercare
 La efectuarea încercării standului se efectuează operaţiile de pregătire pentru funcţionare indicate în 

documentaţia tehnică de la producător.
11.2.1 Se conectează standul cu ajutorul întrerupătorului situat pe panoul principal.
11.2.2 Se efectuează pornirea standului şi verificarea funcţionării corecte a rolelor şi a plăcii ce măsoară 

retragerea transversală a automobilului.
11.3 Determinarea erorii la măsurarea retragerii transversale a automobilului
 Măsurările pentru retragerea transversală a automobilelor se efectuează cu ajutorul calelor plan-paralele 

prin devierea platformei pentru retragere transversală la distanţele de 2,5 mm, 5,5 mm şi 9,0 mm. 
11.4 Determinarea erorii la măsurarea forţei de frînare.

11.4.1 Forţa de frînare se simulează cu ajutorul pîrghiei, care este montată pe grupul basculant        mo-
tor-reductor şi cu greutăţi speciale.

11.4.2 Se selectează meniul „Verificare” din meniul auxiliar al calculatorului personal şi se accesează 
regimul „Verificarea forței de frînare”.

11.4.3 Se îndepărtează capacele de protecţie de la mecanismul standului.
11.4.4 Se montează pîrghia în poziţie orizontală cu ajutorul indicatorului de nivel, după care se fixează 

cu şuruburile de fixare.
11.4.5 Se stabileşte punctul „0”, care va fi afişat pe monitorul calculatorului personal.
11.4.6 Se încarcă pîrghia cu greutăţile speciale, valorile obţinute vor fi afişate pe monitorul calculatorului 

personal. 
 Notă: Verificarea se execută pe ambele părţi ale standului (dreapta şi stînga).

11.5 Determinarea erorii la măsurarea greutăţii pe axa automobilului
 Determinarea erorii la măsurarea greutăţii axei automobilului se efectuează cu ajutorul greutăţilor spe-

ciale.
11.5.1 Se selectează regimul „Verificare” din meniul calculatorului personal şi se accesează regimul „Ve-

rificarea măsurării greutății pe axă”;
11.5.2 Se stabileşte punctul „0”, care va fi afişat pe monitorul calculatorului personal;
11.5.6 Se încarcă pe placa de încărcare greutăţi de la 10 pînă la 300 kg (greutatea maximă este de circa 

3500 kg) valorile obţinute sînt afişate pe monitorul calculatorului personal.
 Notă: Verificarea se execută pe ambele părţi ale standului (dreapta şi stînga).

12. Prelucrarea rezultatelor măsurărilor 

12.1 Eroarea tolerată la măsurarea retragerii transversale a automobilului trebuie să constituie nu mai mult 
de ± 0,3 m/km.

12.2 Eroarea maximă relativă la măsurarea forţei de rezistenţă la rulare şi a forţei de frînare este determinată 
cu ajutorul formulei:

     
%100

nom

nommas

P
PP −=∆      (1)

unde:
Рmas- valoarea măsurată;
Рnom- valoarea prestabilită.

12.2.1 Erorile maxime relative la măsurarea forţei de rezistenţă la rulare şi a forţei de frînare sînt prezentate 
în tabelul 3.

Verificarea metrologică a standurilor pentru verificarea sistemului de frînare a vehiculelor rutiere
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Tabelul 3

Eroare de justeţe

je , %
Eroare de fidelitate *

fe , %
Eroare de histerezis

he , %
Eroare de zero*

0e , %

± 3,0 ±3,0 ± 3,0 ± 0,30

*Notă: Operaţia se efectuează numai la verificarea metrologică iniţială.

12.3 Erorile maxime relative la măsurarea încărcării pe axă sînt prezentate în tabelul 4.

Tabelul 4

Eroare de justeţe

je , %
Eroare de fidelitate*

fe , %
Eroare de histerezis

he , %
Eroare de zero*

0e , %

± 3,0 ±2,0 ± 3,0 ± 0,20

*Notă: Operaţia se efectuează numai la verificarea metrologică iniţială.

12.4 Pragul de discriminare la măsurarea forţei de rezistenţă la rulare şi a forţei de frînare trebuie sa fie cel 
mult 0,45 %.

13. Întocmirea rezultatelor verificării metrologice

13.1 Rezultatele verificării metrologice se introduc în procesul-verbal, forma căruia este prezentată în anexa C.
13.2 Dacă în baza rezultatelor verificărilor metrologice iniţiale, periodice sau după reparare standul este recu-

noscut ca utilizabil, atunci pe el şi pe documentaţia tehnică se aplică marca metrologică de verificare şi 
se eliberează un buletin de verificare metrologică de strictă evidenţă (forma de prezentare a buletinului 
de verificare metrologică, anexa A, RGML 12:2007).

 Rezultatele verificării metrologice sînt valabile pe parcursul intervalului maxim de timp admis între două 
verificări metrologice periodice.

13.3 Dacă în baza rezultatelor verificărilor metrologice iniţiale, periodice sau după reparare standul este re-
cunoscut ca inutilizabil se eliberează un buletin de inutilizabilitate (forma de prezentare a buletinului de 
inutilizabilitate, anexa B, RGML 12:2007) şi se fac înscrieri corespunzătoare în documentaţia tehnică.
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Anexa A (informativă)
Forma de prezentare a pîrghiei pentru verificarea metrologică

Figura 1. Pîrghia	pentru	verificarea	metrologică

1- pîrghia; 2- şurub de fixare; 3-contragreutate; 4- indicatorul de nivel; 5- placa pentru greutăţi; 
6-rolele standului; 7-greutăţile etalon.

Anexa B (informativă)

Forma de prezentare a aspectuui exterior al platformei pentru retragerea transversală

Figura 2.	Aspectul	exterior	al	platformei	pentru	retragerea	transversală

1- platforma de măsurare;  2 - platforma de descărcare.

Verificarea metrologică a standurilor pentru verificarea sistemului de frînare a vehiculelor rutiere
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Anexa C (normativă)
Proces-verbal nr. _____________________  
de la “_____” _______________________

Rezultatele verificării metrologice a standului pentru verificare sistemului de frînare a autovehiculelor ru-
tiere nr: _________________

producător: __________________________________________________________________
tip: __________________________________________________________________________ 
forţa maximă: _________________________________________________________________

1.  Condiţii de executare a verificării metrologie:
-  temperatura ambiantă, °C   _____; 
-  umiditatea relativă, %         _____; 
- presiunea atmosferică, kPa _____; 

2. Determinarea erorii la măsurarea retragerii transversale a automobilului

Nr.
Lungimea etalon 

B1, mm
Indicațiile standului П1, 

m/km
Eroarea absolută,  

m/km
Eroarea tolerată, 

m/km
1. 5,5

±0,32. 9,0
3. 2,5

3. Determinarea erorii la măsurarea forţei de rezistenţă la rulare şi a forţei de frînare

Nr.
Masa etalon,  

kg
Indicațiile standului,  

N
Eroarea relativă, 

%
Eroarea tolerată, 

%
1.

Partea 
stângă

±3

2.
3.
4.
1.

Partea 
dreaptă

2.
3.
4.

4. Determinarea erorii la măsurarea încărcării pe axă

Nr.
Masa etalon,  

kg
Indicaţiile standului, 

kg
Eroarea relativă,  

%
Eroarea tolerată, 

%
1.

Partea 
stângă

 ±3

2.
3.
4.
1.

Partea 
dreaptă

2.
3.
4.

Concluzie referitor la rezultatele verificării metrologice: (standul tip         nr._______ este utilizabil spre 
exploatare sau standul  tip         nr._______ este inutilizabil după următorul parametru).

Data  _______________                                     Semnătura  verificatorului metrolog      _________________

1. Norma de metrologie a fost elaborată de Institutul Naţional de Metrologie.

2. Modificări după publicare:

Indicativul modificării Revista Metrologie, nr./an Punctele modificate
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    Sistemul național de metrologie
    
    Verificarea metrologică a cuptoarelor de calcinare       

APROBARE   Aprobată prin ordinul Ministerului Economiei
    nr. 34 din 07.03. 2013                                        
    cu aplicare din 07.03. 2013    

    Elaborată prima dată

DESCRIPTORI   Cuptor de calcinare, verificare metrologică, normă de metrologie legală

Preambul 

Prezenta normă de metrologie legală este elaborată pentru prima dată şi stabileşte procedura de verificare 
metrologică iniţială (la introducerea pe piaţă), periodică şi după reparare a cuptoarelor de calcinare.

Norma de metrologie legală conţine următoarele anexe:

Anexa А (normativă) – Forma de prezentare a procesului-verbal al verificării metrologice a cuptoarelor de 
calcinare.

Titlul prezentei norme de metrologie legală în limba rusă: Национальная система метрологии. Поверка 
печек для обжигания
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Obiect şi domeniu de aplicare

Prezenta normă de metrologie legală se referă la cuptoarele de calcinare (în continuare - cuptoare) şi sta-
bileşte procedura de verificare metrologică iniţială (la introducerea pe piaţă), periodică şi după reparare.

Perioada de verificare metrologică – în conformitate cu prevederile Listei Oficiale a mijloacelor de măsu-
rare supuse controlului metrologic legal.

Cuptoarele de calcinare sînt destinate pentru obţinerea şi menţinerea temperaturii înalte şi stabile nece-
sare pentru prelucrarea termică a diferitor materiale prin operaţii de calcinare în condiţii staţionare.

Cuptoarele de calcinare sînt destinate utilizării în condiţii de laborator în medicină, ortopedia stomato-
logică, laboratoarile chimice şi alimentare şi asigură măsurarea continuă a temperaturii în spaţiul de lucru şi 
indicarea ei vizuală. 

Referințe

RG 29-03-82-98 Elaborarea normelor de metrologie legală. Ediţie oficială 
RGML 12:2007 Sistemul Naţional de Metrologie. Verificarea mijloacelor de măsurare. Organizarea şi mo-

dul de efectuare
GOST 12.0.003-74 Sistemul standardelor securităţii de muncă. Factori periculoşi şi toxici de producţie. 

Clasificarea lor
GOST 12.2.007.0-75 Sistemul standardelor securităţii de muncă. Articole electrotehnice. Condiţii generale 

de securitate
GOST 12.3.019-80 Sistemul standardelor securităţii de muncă. Încercări şi măsurări electrice. Condiţii ge-

nerale de securitate
GOST 15150-69 Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, 

хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды
GOST 20790-93 Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия
GOST 6616-94 Преобразователи термоэлектрические. Общие технические условия
GOST 22261-94 Mijloace de măsurare din domeniul mărimi electrice şi magnetice

Terminologie

Pentru a interpreta corect prezentul regulament se aplică termenii conform Legii metrologiei nr. 647-XIII 
din 17 noiembrie 1997 cu modificările şi completările ulterioare cu următoarele completări:

• volumul interior: Volumul delimitat de pereţii interiori ai cuptorului. 
• volumul util: O parte a volumului interior al cuptorului în care temperatura este menţinută în limitele 

unor erori maxime admise.
• temperatura setată: Valoare selectată pe regulatorul de temperatură pentru a obţine valoarea dorită 

sau specificată. 
• abaterea temperaturii: Diferenţa dintre temperatura setată şi temperatura măsurată în interiorul volu-

mului util.
• indicator de temperatură: Aparat indicator integrat în cuptor care afişează temperatura măsurată de 

traductorul de temperatură încorporat în incinta din componenţa cuptorului sau în pereţii ei.
• regim de stabilizare: Stare atinsă de mediul de lucru, în care toate valorile medii din spaţiul de lucru 

sunt constante şi temperatura setată este menţinută în limitele unor erori maxime admise. 
• uniformitate (gradient): Diferenţa maximă dintre valorile determinate în regim de stabilizare, între 

două puncte din volumul util în acelaşi moment de timp cu mijloace de măsurare etalon identice
• stabilitate (fluctuație): Variaţia temperaturii într-un punct din volumul util în regim de stabilizare.
• etalon de lucru: Mijloc de măsurare, etalonat în prealabil, folosit pentru măsurarea temperaturii aeru-

lui din volumul util al cuptorului.
• punct de măsurare: Locul din interiorul cuptorului în care este plasat un traductor de temperatură 

(mijlocul de măsurare de referinţă). 
• punct fix: Locul din interiorul cuptorului unde mijlocul de măsurare de referinţă este plasat la acelaşi 

nivel cu traductorul de temperatură a cuptorului. 

Verificarea metrologică a cuptoarelor de calcinare
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Cerințe tehnice şi metrologice

Cuptoarele de calcinare trebuie să fie fabricate în conformitate cu cerinţele stipulate în      GOST 20790-93.
Cuptoarele de calcinare trebuie să asigure stabilitatea temperaturii pe toată durata de funcţionare (după 

atingerea regimului stabilizat de funcţionare).
Cuptoarele de calcinare trebuie să fie conectate la o sursă de tensiune în curent alternativ cu:
• tensiunea de alimentare: 220 V ± 10 %;
• frecvenţa: 50 ± 0,5 Hz.
Regimurile de temperatură trebuie să fie setate şi menţinute în conformitate cu documentaţia tehnică a 

producătorului. În cazul lipsei documentaţiei tehnice, trebuie să corespundă următoarelor cerinţe:
intervalul maxim de termostatare: de la 50 °C pînă la 1200 °C;• 
abaterea maximă tolerată a temperaturii în punctul de măsurare de la valoarea setată: ± 10,0 °C.• 

În exploatare cuptorul trebuie să fie rezistent la acţiunea factorilor climaterici în conformitate cu GOST 
15150-69.

Operații de verificare metrologică

Volumul şi consecutivitatea efectuării operaţiilor în cadrul verificărilor metrologice trebuie să corespundă 
tabelului 1.
5.2  Verificarea metrologică se efectuează de către laboratoarele desemnate în cadrul Sistemului naţional de 

metrologie pentru efectuarea verificării metrologice ale mijloacelor de măsurare legale inclusiv a cuptoa-
relor incluse în domeniul de desemnare.

Tabelul 1

Denumirea operației
Numărul punctului 
prezentei norme de 
metrologie legală

Obligativitatea efectuării operației

inițială periodică după reparare

Examinarea aspectului exterior 11.1 da da da

Verificare la funcţionare 12.2 da da da
Determinarea caracteristicilor 
metrologice:
eroarea absolută a temperaturii de 
la valorile setate;
stabilitatea temperaturii

12.3 da da da

Mijloace de verificare metrologică

La efectuarea verificării metrologice trebuie să se utilizeze etaloane de lucru, trasabile la etaloanele naţi-
onale, indicate în tabelul 2.

Tabelul 2

Numărul punctului 
documentului de verificare

Denumirea etalonului de lucru sau dispozitivul auxiliar de măsurare: 
numărul documentului care reglementează cerințele tehnice şi (sau) 

caracteristicile metrologice şi tehnice de bază

12.1; 12.2; 12.3 

Termometru termoelectric tip S, în conformitate cu GOST 6616-94

Indicatoare de temperatură, interval de măsurare a temperaturii: 
(0 ÷ 1250) °C; rezoluţia: nu mai mică de 0,1 °C

6.2 La verificarea metrologică se pot utiliza etaloane de lucru, caracteristicile cărora sînt analogice sau mai 
precise.
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Cerințe privind calificarea verificatorilor metrologi

7.1 La efectuarea măsurărilor, prelucrarea rezultatelor măsurărilor şi întocmirea rezultatelor verificării me-
trologice se admit persoane cu calificarea de verificator metrolog în domeniu şi care posedă certificat de 
competenţă tehnică valabil în termen.

Condiții privind securitatea

La exploatarea cuptorului de calcinare se permite personal, care cunoaşte regulile de exploatare a instala-
ţiilor de pînă la 1000 V, tehnică securităţii la exploatarea cuptoarelor electrice, construcţia tehnică a instalaţi-
ei, modul de montare şi regulile de exploatare a cuptorului.

La începutul lucrului cu cuptorul de calcinare, numai decât trebuie să fie asigurată funcţionalitatea insta-
laţiei şi reţelei electrice. 

Este interzis de a lucra fără legarea la pămînt a mijloacelor de măsurare şi a cuptoarelor de calcinare, la 
care în documentaţia tehnică este specificat acest lucru.

Suprafeţele exterioare ale carcasei şi ale uşii cuptorului de calcinare se pot încălzi la temperaturi relativ 
mari. 

Cuptorul de calcinare trebuie să fie folosit numai pentru exploatarea destinată. 
Este interzisă:
• depozitarea substanţelor inflamabile sau volatile în interiorul cuptorului;
• atingerea părţilor sub tensiune;
• instalarea cuptorului în locuri umede sau care pot fi inundate;
• instalarea cuptorului lîngă substanţe uşor inflamabile sau volatile;
• instalarea cuptorului lîngă acizi sau în medii corozive.

Lucrările de reparaţie se efectuează numai după deconectarea de la tensiune, iar temperatura din cuptor 
trebuie sa fie apropiată de temperatura mediului ambiant.

Condiții de verificare metrologică

La efectuarea verificării metrologice trebuie să se respecte următoarele condiţii:
• temperatura mediului ambiant: (20 ± 5) °С;
• umiditatea relativă a aerului: de la 45 pînă la 80 %;
• presiunea atmosferică: de la 84,0 pînă la 106,7 kРа;
• abaterea tensiunii de alimentare de la valoarea nominală: (±2) %;
• frecvenţa curentului alternativ de alimentare: (50 ± 1) Hz.

Pregătirea pentru verificare metrologică

 Înainte de a începe verificarea metrologică, mijloacele de măsurare etalon şi cuptoarele de calcinare se 
pregătesc pentru funcţionare în conformitate cu instrucţiunile de exploatare şi recomandările producătoru-
lui.

Efectuarea verificării metrologice

Examinarea aspectului exterior

La efectuarea examinării aspectului exterior trebuie să se stabilească corespunderea cuptorului cu urmă-
toarele condiţii:

verificarea corespunderii documentaţiei de exploatare;• 
verificarea marcării: semnele convenţionale, denumirea dispozitivelor de dirijare să fie clar vizibile.• 

Verificarea metrologică a cuptoarelor de calcinare
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Cuptorul de calcinare trebuie să aibă, cel puţin, următoarele inscripţii:
• tipul;
• numărul de fabricaţie;
• denumirea sau emblema companiei producătoare;
• anul fabricaţiei.

Se verifică lipsa deteriorărilor şi aspectul exterior al cuptorului, ce ar putea afecta rezultatele măsurării.

Determinarea caracteristicilor metrologice

 Determinarea corespunderii caracteristicilor metrologice constă în verificarea erorii de menţinere a tem-
peraturii setate în spaţiul de lucru.

Determinarea abaterii maxime a temperaturii setate:
• se amplasează termometrul etalon în punctul de bază de măsurare;
• se setează valoarea temperaturii;
• se aşteaptă pînă cînd temperatura v - a atinge valoarea setată şi stabilizarea valorii date;
• se înregistrează valorile temperaturii, indicate de termometrul etalon şi temperatura setată peste fie-

care 5 minute. Se înregistrează minimum 5 valori ale temperaturii;
• valorile temperaturii indicate se înregistrează în tabelul 1 din anexa A.

 Cuptorul de calcinare se admis spre utilizare dacă diferenţa dintre valoarea indicată de indicatorul cupto-
rului şi cea indicată de termometrul etalon, precum şi diferenţa dintre indicaţiile indicatoruluui cuptorului şi 
valoarea setată  nu depăşesc 2,0 °C sau valorile stipulate de producător. 

Prelucrarea rezultatelor

13.1 Eroarea absolută a temperaturii de la valorile setate:
se determină valoarea temperaturii medii etalon, indicată de termometrul etalon, Tmed;
se determină eroarea absolută a temperaturii setate:
ΔT = Tmed – Tset        (1)
în care:
Tmed – valoarea temperaturii medii etalon, °C;
Tset – valoarea temperaturii setate, °C.

13.2 Valoarea temperaturii medii etalon se calculează cu formula:

                                                                            1

1 n

med mгs
i

T T
n =

= ∑                                                                           (2)
în care:
Tmăs– valoarea temperaturii măsurate, °C;

13.3 Determinarea stabilităţii temperaturii cuptorului:
S = Tmax-Tmin                                     (3)

în care:
Tmax. – valoarea temperaturii maxime indicate de mijlocul de măsurare pe parcursul măsurării după stabi-

lizarea temperaturii, °C;
Tmin. – valoarea temperaturii minime indicate de mijlocul de măsurare pe parcursul măsurării după stabili-

zarea temperaturii,  °C.

13.4 Cuptorul este admis spre utilizare, dacă el îndeplineşte condiţiile stipulate la 4.4.
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Întocmirea rezultatelor măsurărilor

14.1 Rezultatele măsurărilor se vor prezenta în formă de proces-verbal, în conformitate cu anexa A.
14.2 Dacă în baza rezultatelor verificărilor metrologice iniţiale, periodice sau după reparare cuptorul de calci-

nare este recunoscut ca utilizabil, atunci pe el şi pe documentaţia tehnică se aplică marca metrologică de 
verificare şi se eliberează un buletin de verificare metrologică de strictă evidenţă (forma de prezentare a 
buletinului de verificare metrologică, anexa A, RGML 12:2007).

 Rezultatele verificării metrologice sînt valabile pe parcursul intervalului maxim de timp admis între două 
verificări metrologice periodice.

14.3 Dacă în baza rezultatelor verificărilor metrologice iniţiale, periodice sau după reparare cuptorul de cal-
cinare este recunoscut ca inutilizabil se eliberează un buletin de inutilizabilitate (forma de prezentare a 
buletinului de inutilizabilitate, anexa B, RGML 12:2007) şi se fac înscrieri corespunzătoare în documen-
taţia tehnică.

Anexa A (normativă)

Forma de prezentare a procesului - verbal al verificării metrologice a cuptoarelor de calcinare

nr. __________ din __________

Rezultatele verificării metrologice a cuptorului de calcinare tip ___________, nr._____________,

producător:       _________________________________________________________________   

solicitant: ___________________________________________________________

1.  Condiţii de măsurare:
 - temperatura ambiantă, °C   _____; 
 - umiditatea relativă, %         _____; 
 - presiunea atmosferică, kPa _____; 
2.  Determinarea caracteristicilor metrologice:

2.1 La examinarea aspectului exterior s-a stabilit corespunderea cuptorului de calcinare cerinţelor indicate 
în instrucţiunea de exploatare şi prezenta normă de metrologie legală.

2.2 Determinarea erorii absolute a temperaturii de la valoarea nominală setată şi stabilităţii, tabelul 1.

Tabelul 1

№ Valoarea setată, °C Indicațiile termometrului etalon,°C Tmed., °C S, °C ΔT, °C
1
2
…
n

Concluzie referitor la rezultatele verificării metrologice: (cuptorul de calcinare tip         nr._______ este 
utilizabil spre exploatare sau cuptorul de calcinare tip         nr._______ este inutilizabil după următorul para-
metru).

Data  _______________                                  Semnătura  verificatorului metrolog      _________________

1. Norma de metrologie a fost elaborată de Institutul Naţional de Metrologie.

2. Modificări după publicare:

Indicativul modificării
Revista Metrologie

nr./an
Punctele modificate

Verificarea metrologică a cuptoarelor de calcinare
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Ediţie oficială
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    Sistemul național de metrologie
    
    Verificarea metrologică a termostatelor       

APROBARE   Aprobată prin ordinul Ministerului Economiei
    nr. 34 din 07.03. 2013                                        
    cu aplicare din 07.03. 2013    

    Elaborată prima dată

DESCRIPTORI   Termostat, verificare metrologică, normă de metrologie legală

Preambul 

Prezenta normă de metrologie legală este elaborată pentru prima dată şi stabileşte procedura de verificare 
metrologică iniţială (la introducerea pe piaţă), periodică şi după reparare a termostatelor.

Norma de metrologie legală conţine următoarele anexe:

Anexa А (normativă) – Forma de prezentare a procesului-verbal al verificării metrologice a termostatelor.

Titlul prezentei norme de metrologie legală în limba rusă: Национальная система метрологии. Поверка 
термостатов

Verificarea metrologică a termostatelor
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1. Obiect şi domeniu de aplicare

1.1 Prezenta normă de metrologie legală se referă la termostatele cu aer uscat (în continuare - termostate) şi 
stabileşte procedura de verificare metrologică iniţială (la introducerea pe piaţă), periodică şi după repa-
rare a acestora.

1.2 Perioada de verificare metrologică – în conformitate cu prevederile Listei Oficiale a mijloacelor de măsu-
rare supuse controlului metrologic legal.

1.3 Termostatele cu aer uscat sînt destinate pentru obţinerea şi menţinerea temperaturii stabile  necesară 
pentru cercetările bacteriologice şi serologice în laboratoarele instituţiilor medico-sanitare şi alte institu-
ţii, pentru efectuarea lucrărilor de analiză cu diferite materiale şi diferite tipuri de tratamente termice la 
temperaturi în condiţii staţionare.

1.4 Termostatele sînt destinate utilizării în condiţii de laborator şi asigură măsurarea continuă a temperaturii 
în spaţiul de lucru şi indicarea ei vizuală. 

2. Referințe

RG 29-03-82-98 Elaborarea normelor de metrologie legală. Ediţie oficială 
RGML 12:2007: Sistemul Naţional de Metrologie. Verificarea mijloacelor de măsurare. Organizarea şi mo-

dul de efectuare
GOST 12.0.003-74 Sistemul standardelor securităţii de muncă. Factori periculoşi şi toxici de producţie. 

Clasificarea lor
GOST 12.2.007.0-75 Sistemul standardelor securităţii de muncă. Articole electrotehnice. Condiţii generale 

de securitate
GOST 12.3.019-80 Sistemul standardelor securităţii de muncă. Încercări şi măsurări electrice. Condiţii ge-

nerale de securitate
GOST 15150-69 Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, 

хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды
GOST 20790-93 Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия
GOST 22261-94 Mijloace de măsurare din domeniul mărimi electrice şi magnetice

3. Terminologie

Pentru a interpreta corect prezentul regulament se aplică termenii conform Legii metrologiei nr. 647-XIII 
din 17 noiembrie 1997 cu modificările şi completările ulterioare cu următoarea completare:

• volumul interior: Volumul delimitat de pereţii interiori ai termostatului. 
• volumul util: O parte a volumului interior al termostatului în care temperatura este menţinută în limi-

tele unor erori maxime admise.
• temperatura setată: Valoare selectată pe regulatorul de temperatură pentru a obţine valoarea dorită 

sau specificată. 
• abaterea temperaturii: Diferenţa dintre temperatura setată şi temperatura măsurată în interiorul volu-

mului util.
• indicator de temperatură: Aparat indicator integrat în termostat care afişează temperatura măsurată 

de traductorul de temperatură încorporat în incintă din componenţa termostatului sau în pereţii ei.
• regim de stabilizare: Stare atinsă de mediul de lucru, în care toate valorile medii din spaţiul de lucru 

sunt constante şi temperatura setată este menţinută în limitele unor erori maxime admise. 
• uniformitate (gradient): Diferenţa maximă, dintre valorile determinate în regim de stabilizare, între 

două puncte din volumul util în acelaşi moment de timp cu mijloace de măsurare etalon identice.
• stabilitate (fluctuație): Variaţia temperaturii într-un punct din volumul util în regim de stabilizare.
• etalon de lucru: Mijloc de măsurare, etalonat în prealabil, folosit pentru măsurarea temperaturii aeru-

lui din volumul util al termostatului.
• punct de măsurare: Locul din interiorul termostatului în care este plasat un traductor de temperatură 

(mijlocul de măsurare de referinţă). 
• punct fix: Locul din interiorul termostatului unde mijlocul de măsurare de referinţă este plasat la ace-

laşi nivel cu traductorul de temperatură a termostatului. 
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4. Cerințe tehnice şi metrologice

4.1 Termostatele trebuie să fie fabricate în conformitate cu cerinţele stipulate în GOST 20790-93.
4.2 Termostatele trebuie să asigure stabilitatea temperaturii pe toată durata de funcţionare în regim de sta-

bilizare.
4.3 Termostatele trebuie să fie conectate la o sursă de tensiune în curent alternativ cu:

- tensiunea de alimentare: 220 V ± 10 %;
- frecvenţa: 50 ± 0,5 Hz.

4.4 Regimurile de temperatură trebuie să fie setate şi menţinute, în conformitate cu documentaţia tehnică a 
producătorului. În cazul lipsei documentaţiei tehnice atunci trebuie să corespundă următoarelor cerinţe:
- intervalul de termostatare: de la + 5 °C mai sus de temperatura mediului ambiant pînă la 80 °C;
- abaterea maximă tolerată a temperaturii în punctul fix de la valoarea setată: ± 0,5 °C;
- abaterea maximă tolerată a temperaturii în orice punct de măsurare de la valoarea setată: ± 1,0 °C;
- timpul de atingere a regimului de stabilizare la temperatura de 37 °C, nu mai mult de 2 ore.

4.5 În exploatare, termostatul trebuie să fie rezistent la acţiunea factorilor climaterici în conformitate cu GOST 
15150-69.

5. Operații de verificare metrologică

5.1 Volumul şi consecutivitatea efectuării operaţiilor în cadrul verificărilor metrologice trebuie să corespundă 
tabelului 1.

5.2 Verificarea metrologică se efectuează de către laboratoarele desemnate în cadrul Sistemului naţional de 
metrologie pentru efectuarea verificării metrologice a mijloacelor de măsurare legale inclusiv a termosta-
telor incluse în domeniul de desemnare.

Tabelul 1

Denumirea operației
Numărul punctului 
prezentei norme de 
metrologie legală

Obligativitatea efectuării operației

inițială periodică după reparare

Examinarea aspectului exterior 11.1

Verificarea funcţionării 12.2 da da da

Determinarea caracteristicilor 
metrologice:
eroarea absolută a temperaturii de 
la valorile setate
stabilitatea temperaturii

12.3 da da da
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6. Mijloace de verificare metrologică

6.1 La efectuarea verificării metrologice trebuie să se utilizeze etaloane de lucru, trasabile la etaloanele naţi-
onale, indicate în tabelul 2.

Tabelul 2

Numărul punctului 
documentului de verificare

Denumirea etalonului de lucru sau dispozitivul auxiliar de măsurare: 
numărul documentului care reglementează cerințele tehnice şi (sau) 

caracteristicile metrologice şi tehnice de bază

12.1; 12.2; 12.3 

Termometre din sticlă cu mercur etalon, valoarea diviziunii 0,1 °C în 
conformitate cu GOST 28498-90
Set de termometre cu rezistenţă, clasa A sau B, în conformitate cu SM GOST 
6651:2010
Indicatoare de temperatură, rezoluţia: nu mai mică de 0,1 °C

Higrometru psihrometric, valoarea diviziunii 0,2 °C 

6.2 La verificarea metrologică se pot utiliza etaloane de lucru, caracteristicile cărora sînt analogice sau mai 
precise.

7. Cerințe privind calificarea verificatorilor metrologi

7.1 La efectuarea măsurărilor, prelucrarea rezultatelor măsurărilor şi întocmirea rezultatelor verificării me-
trologice se admit persoane cu calificarea de verificator metrolog în domeniu şi care posedă certificat de 
competenţă tehnică valabil în termen.

8. Condiții privind securitatea

8.1 La verificarea metrologică este necesar de a respecta cerinţele de securitate în corespundere cu GOST 
22261 şi a documentaţiei tehnice la etaloanele şi mijloacele de măsurare, utilizate.

8.2 Este interzis de a lucra fără legarea la pămînt a mijloacelor de măsurare şi a termostatelor la care în docu-
mentaţia tehnică este specificat acest lucru.

8.3 Este interzisă:
- depozitarea substanţelor inflamabile sau volatile în interiorul termostatului;
- atingerea părţilor sub tensiune;
- instalarea termostatului în locuri umede sau care pot fi inundate;
- instalarea termostatului lîngă substanţe uşor inflamabile sau volatile;
- instalarea termostatului lîngă acizi sau în medii corozive.

9. Condiții de verificare metrologică

9.1 La efectuarea verificării metrologice trebuie să se respecte următoarele condiţii:
- temperatura mediului ambiant: (20 ± 5) °С;
- umiditatea relativă a aerului: de la 45 pînă la 80 %;
- presiunea atmosferică: de la 84,0 pînă la 106,7 kРа;
- abaterea tensiunii de alimentare de la valoarea nominală: (±2) %;
- frecvenţa curentului alternativ de alimentare: (50 ± 1) Hz.
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10. Pregătirea pentru verificare metrologică 

10.1 Înainte de a începe verificarea metrologică, mijloacele de măsurare etalon şi termostatele se pregătesc 
pentru funcţionare în conformitate cu instrucţiunile de exploatare şi recomandările producătorului.

11. Efectuarea verificării metrologice

11.1  Examinarea aspectului exterior
11.1.1 La efectuarea examinării aspectului exterior trebuie să se stabilească corespunderea termostatu-

lui următoarelor condiţii:
- verificarea corespunderii documentaţiei de exploatare;
- verificarea marcării: semnele convenţionale, denumirea dispozitivelor de dirijare să fie clar 

vizibile.
11.1.2 Termostatul trebuie să aibă, cel puţin, următoarele inscripţii:

- tipul;
- numărul de fabricaţie;
- denumirea sau emblema companiei producătoare;
- anul fabricaţiei.

11.1.3 Se verifică lipsa deteriorărilor şi aspectul exterior al termostatului, ce ar putea afecta rezultatele 
măsurării.

12. Determinarea caracteristicilor metrologice

12.1  Determinarea abaterii maxime a temperaturii setate:
- se amplasează termometrul etalon în punctul de bază de măsurare;
- se setează valoarea temperaturii;
- se aşteaptă pînă cînd temperatura în volumul util v - a atinge valoarea setată şi stabilizarea valorii 

date;
- se înregistrează valorile temperaturii, indicate de termometrul etalon şi de termostat. Se înregis-

trează minimum 5 valori ale temperaturii;
- valorile temperaturii indicate se înregistrează în tabelul 1 din anexa A.

12.2 Termostatul se consideră bun dacă diferenţa dintre valoarea indicată de indicatorul termostatului şi cea 
indicată de termometrul etalon, precum şi diferenţa dintre indicaţiile indicatoruluui termostatului şi 
valoarea setată – nu depăşesc 0,5 °C sau valorile stipulate de producător. 

12.3 Determinarea abaterii maxime a temperaturii setate (poate fi efectuată concomitent cu 11.1):
- se amplasează termometrul etalon în alt punct de măsurare a termostatului, la temperatura setată 

în 11.1;
- se aşteaptă pînă cînd temperatura în volumul util va atinge valoarea setată şi stabilizarea valorii 

date;
- se înregistrează valorile temperaturii, indicate de termometrul etalon şi de volumul util peste fieca-

re 5 minute. Se înregistrează minimum 5 valori ale temperaturii;
- valorile temperaturii indicate se înregistrează în tabelul 1 din anexa A.

13. Prelucrarea rezultatelor

13.1. Eroarea absolută a temperaturii de la valorile setate:
                                                                          ΔT = Tmed – Tset       (1)
în care:
Tmed – valoarea temperaturii medii etalon, °C;
Tset – valoarea temperaturii setate, °C.
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13.2 Valoarea temperaturii medii etalon se calculează cu formula:

                                                                                 
1

1 n

med mгs
i

T T
n =

= ∑  (2)
în care:
Tmăs– valoarea temperaturii măsurate, °C;

13.3 Determinarea stabilităţii temperaturii termostatului:
                                                                                 S = Tmax-Tmin                                   (3)
în care:
Tmax. – valoarea temperaturii maxime indicate de mijlocul de măsurare pe parcursul măsurării după stabi-

lizarea temperaturii, °C;
Tmin. – valoarea temperaturii minime indicate de mijlocul de măsurare pe parcursul măsurării după stabili-

zarea temperaturii,  °C.

13.4 Termostatul este admis spre utilizare, dacă el îndeplineşte condiţiile stipulate la 4.4.

14. Întocmirea rezultatelor verificărilor metrologice

14.1 Rezultatele verificărilor metrologice se vor prezenta în formă de proces-verbal în conformitate cu anexa A.

14.2 Dacă în baza rezultatelor verificărilor metrologice iniţiale, periodice sau după reparare termostatul este 
recunoscut ca utilizabil, atunci pe el şi pe documentaţia tehnică se aplică marca metrologică de verificare 
şi se eliberează un buletin de verificare metrologică de strictă evidenţă (forma de prezentare a buletinu-
lui de verificare metrologică, anexa A, RGML 12:2007).

 Rezultatele verificării metrologice sînt valabile pe parcursul intervalului maxim de timp admis între două 
verificări metrologice periodice.

14.3 Dacă în baza rezultatelor verificărilor metrologice iniţiale, periodice sau după reparare termostatul este 
recunoscut ca inutilizabil se eliberează un buletin de inutilizabilitate (forma de prezentare a buletinului 
de inutilizabilitate, anexa B, RGML 12:2007) şi se fac înscrieri corespunzătoare în documentaţia tehnică.
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Anexa A (normativă)

Forma de prezentare a procesului - verbal al verificării metrologice a termostatelor
nr. __________ din __________

Rezultatele verificării metrologice a termostatlui tip _________________, nr._____________,

producător:       _________________________________________________________________   

solicitant: ___________________________________________________________

1. Condiţii de măsurare:
- temperatura ambiantă, °C   _____; 
- umiditatea relativă, %         _____; 
- presiunea atmosferică, kPa _____; 

2. Determinarea caracteristicilor metrologice:
2.1 La examinarea aspectului exterior s-a stabilit corespunderea termostatului cu cerinţele indicate în in-

strucţiunea de exploatare şi prezenta normă de metrologie legală.
2.2 Determinarea erorii absolute a temperaturii de la valoarea nominală setată şi a stabilităţii, tabelul 1.

Tabelul 1

№ Valoarea setată, °C Indicaţiile termometrului etalon,°C Tmed., °C S, °C ΔT, °C
1
2
…
n

Concluzie referitor la rezultatele verificării metrologice: (termostatul tip         nr._______ este utilizabil spre 
exploatare sau termostatul tip         nr._______ este inutilizabil după următorul parametru).

Data  _______________                                 Semnătura  verificatorului metrolog      _________________

1. Norma de metrologie legală a fost elaborată de Institutul Naţional de Metrologie.

2. Modificări după publicare:

Indicativul modificării
Revista Metrologie

nr./an
Punctele modificate
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NML 2-12:2013

Sistemul național de metrologie

Verificarea metrologică a centrifugelor

Ediţie oficială

Chişinău, 2013
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    Sistemul național de metrologie
    
    Verificarea metrologică a centrifugelor       

APROBARE   Aprobată prin ordinul Ministerului Economiei
    nr. 34 din 07.03. 2013                                        
    cu aplicare din 07.03. 2013    

    Elaborată prima dată

DESCRIPTORI   Centrifugă, verificare, normă de metrologie legală

Preambul 

Prezenta normă de metrologie legală este elaborată pentru prima dată şi stabileşte procedura de verificare 
metrologică iniţială (la introducerea pe piaţă), periodică şi după reparare a centrifugelor.

Norma de metrologie legală conţine următoarele anexe:

Anexa А (normativă) – Forma de prezentare a procesului-verbal al verificării metrologice a centrifugelor

Titlul prezentei norme de metrologie legală în limba rusă: Национальная система метрологии. Поверка 
центрифуг
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1. Obiect şi domeniu de aplicare

Prezenta normă de metrologie legală se referă la centrifugi şi stabileşte procedura de verificare metrologi-
că iniţială (la introducerea pe piaţă), periodică şi după reparare a acestora.

Perioada de verificare metrologică – în conformitate cu prevederile Listei Oficiale a mijloacelor de măsu-
rare supuse controlului metrologic legal.

2. Referințe

RG 29-03-82-98 Elaborarea normelor de metrologie legală. Ediţie oficială 
RGML 12:2007 Sistemul Naţional de Metrologie. Verificarea mijloacelor de măsurare. Organizarea şi mo-

dul de efectuare
GOST 2.601-2006: Sistemul unificat de documentaţie pentru proiectare. Documente operaţionale
GOST 8.009-84: Sistemul de stat pentru asigurarea uniformităţii. Caracteristicile metrologice normate ale 

mijloacelor de măsurare
RGML 12:XXXX: Sistemul Naţional de Metrologie. Verificarea mijloacelor de măsurare. Organizarea şi mo-

dul de efectuare

3. Terminologie

Pentru a interpreta corect prezenta normă de metrologie legală se aplică termenii conform Legii metrolo-
giei nr. 647-XIII din 17 noiembrie 1997 cu modificările şi completările ulterioare, cu următoarea completare:

centrifugă•  (centrifugă de laborator): Utilaj care serveşte la efectuarea încercărilor şi separarea so-
luţiilor pe fracţii în instituţiile de cercetări biologice, microbiologice, virusologice şi chimie analitică, 
la efectuarea măsurărilor în laborator pentru separarea sistemelor substanţelor şi amestecurilor şi a 
fluidelor neomogene.

4. Caracteristici tehnice şi metrologice

În documentaţia tehnică pentru centrifuga, care este supusă verificărilor metrologice, cel puţin trebuie să 
fie indicată următoarea informaţie:

- frecvenţa de rotaţie, tur/min;
- dimensiunile de gabarit, mm;
- masa, kg;
- parametrii de alimentare cu energie electrică;
- limita tolerată a erorii relative sau absolute la măsurarea frecvenţei de rotaţie, tur/min sau 15%.

5. Operații de verificare metrologică

5.1 La efectuarea verificării metrologice a centrifugei trebuie să se execute consecutiv operaţiile prezentate 
în tabelul 1.

5.2 Verificarea metrologică se efectuează de către laboratoarele desemnate în cadrul Sistemului naţional de 
metrologie pentru efectuarea verificării metrologice a mijloacelor de măsurare legale inclusiv a centrifu-
gilor incluse în domeniul de desemnare.
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Tabelul 1

Denumirea operației
Numărul punctului 
prezentei norme de 
metrologie legală

Obligativitatea efectuării operației

inițială periodică după reparare

Examinarea aspectului exterior 11.1 da da da

Încercare 11.2 da da da

Determinarea caracteristicilor 
metrologice 11.3 da da da

Determinarea erorii relative la 
măsurarea frecvenţei de rotaţie

11.3.1
da da da

Determinarea erorii absolute la 
măsurarea frecvenţei de rotaţie

11.3.2
da da da

6. Mijloace de verificare metrologică

La efectuarea verificării metrologice a centrifugei trebuie să se utilizeze etaloanele de lucru, trasabile la 
etaloanele naţionale indicate în tabelul 2.

La verificarea metrologică se pot utiliza şi alte etaloane de lucru, caracteristicile metrologice ale cărora 
sunt analogice sau mai performante.

Tabelul 2

Numărul punctului 
documentului de verificare

Denumirea etalonului de lucru sau dispozitivul auxiliar de măsurare: 
numărul documentului care reglementează cerințele tehnice şi (sau) 

caracteristicile metrologice şi tehnice de bază

11.3.1; 11.3.2 Tahometru stroboscopic tip 2ТСТ 32-456, eroarea 0,5 %

7. Cerințe privind calificarea verificatorilor metrologi

7.1 La efectuarea măsurărilor, prelucrarea rezultatelor măsurărilor şi întocmirea rezultatelor verificării me-
trologice se admit persoane cu calificarea de verificator metrolog în domeniu şi care posedă certificat de 
competenţă tehnică valabil în termen.

8. Condiții privind securitatea

8.1 Nu se permite introducerea lichidelor în eprubete în timp ce acestea se află în orificiile rotorului.
8.2 Plasarea şi punerea în funcţiune a centrifugei pe o suprafaţă ne plană poate cauza deteriorarea rotorului 

şi a centrifugei.

9. Condiții de verificare metrologică

La verificarea metrologică a centrifugei trebuie să se respecte următoarele condiţii:
- temperatura mediului ambiant, °C: - de la (+ 15) pînă la (+ 25);
- umiditatea relativă a aerului, %: - de la 30 pînă la 80.
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10. Pregătirea pentru verificare metrologică

Înaintea efectuării verificării metrologice a centrifugei trebuie să se îndeplinească următoarele cerinţe:
-  se stabileşte corespunderea condiţiilor de verificare, indicate în compartimentul 8;
-  se pregătesc mijloacele de măsurare necesare pentru lucru în conformitate cu documentaţia lor de 

exploatare;
-  se pregăteşte documentaţia de exploatare a centrifugei.

11. Efectuarea verificării metrologice

11.1 Examinarea aspectului exterior
La efectuarea examinării aspectului exterior trebuie să se stabilească corespunderea centrifugei cu urmă-

toarele condiţii:
- completitudinea setului de livrare în conformitate cu documentaţia de exploatare;
- asigurarea lizibilităţii marcării;
- prezenţa semnelor convenţionale;
- denumirea dispozitivelor de dirijare să fie clar vizibile.
Centrifuga este necesar să aibă, cel puţin, următoarele inscripţii:
- tipul;
- numărul de fabricaţie;
- denumirea sau emblema firmei producătoare;
Se verifică lipsa deteriorărilor care ar afecta funcţionarea normală şi aspectul exterior al centrifugei ce ar 

contribui la erorile determinate prin măsurări.

11.2 Încercare
Încercarea centrifugei se efectuează în conformitate cu documentaţia tehnică (paşaport tehnic) a cen-

trifugei şi numai atunci cînd centrifugele au stat în laborator un interval de timp suficient pentru egalizarea 
temperaturii. La fel se verifică posibilitatea efectuării măsurărilor. Rotorul centrifugei trebuie să fie instalat, 
rotaţiile lui trebuie să fie stabile şi să nu existe dezechilibrul, constructiv să existe posibilitatea vizualizării 
rotorului din exterior.

11.3 Determinarea caracteristicilor metrologice
Determinarea caracteristicilor metrologice are loc pentru cinci valori ale frecvenţei de rotaţie stabilite de 

producător şi pentru fiecare valoare au loc trei măsurări.
11.3.1 Determinarea erorii relative la măsurarea frecvenţei de rotaţie

- se determină valoarea frecvenţei de rotaţie medii, indicată de tahometrul stroboscopic,  
Imed, tur/min., cu formula (1):

                                                                         n
I

n

i
p

med

I∑
== 1           (1)

în care: 
Ip – valoarea prestabilită a frecvenţei de rotaţie, tur/min;
n – numărul de măsurări.

-  se determină eroarea relativă a frecvenţei de rotaţie setate, Er, %, cu formula (2):

                                                                     

%100
I

I -I
 E

p

pmed
r ⋅=         (2)

în care:
Ip – valoarea prestabilită a frecvenţei de rotaţie, tur/min;
Imed – valoarea frecvenţei de rotaţie medii, indicată de tahometrul stroboscopic, conform 10.3.1.
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11.3.2 Determinarea erorii absolute la măsurarea frecvenţei de rotaţie
Se determină valoarea frecvenţei de rotaţie medii, indicată de tahometrul stroboscopic, Imed cu for-

mula (1):
- se determină eroarea absolută a frecvenţei de rotaţie setate, E, tur/min, cu formula (3):

                                                                                 E= Imed-Ip       (3)

în care:
Ip – valoarea prestabilită a frecvenţei de rotaţie, tur/min;
Imed – valoarea frecvenţei de rotaţie medii, indicată de tahometrul stroboscopic, conform 10.3.1.

12. Întocmirea rezultatelor verificării metrologice

12.1 Rezultatele verificărilor metrologice se vor prezenta în formă de proces-verbal în conformitate cu anexa A.
12.2 Dacă în baza rezultatelor verificărilor metrologice iniţiale, periodice sau după reparare centrifuga este re-

cunoscută ca utilizabilă, atunci pe ea şi pe documentaţia tehnică se aplică marca metrologică de verificare 
şi se eliberează un buletin de verificare metrologică de strictă evidenţă (forma de prezentare a buletinului 
de verificare metrologică, anexa A, RGML 12:2007).

 Rezultatele verificării metrologice sînt valabile pe parcursul intervalului maxim de timp admis între două 
verificări metrologice periodice.

12.3 Dacă în baza rezultatelor verificărilor metrologice iniţiale, periodice sau după reparare centrifuga este 
recunoscută ca inutilizabilă se eliberează un buletin de inutilizabilitate (forma de prezentare a buletinului 
de inutilizabilitate, anexa B, RGML 12:2007) şi se fac înscrieri corespunzătoare în documentaţia tehnică.
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Anexa A (normativă)

Forma de prezentare a procesului  -  verbal al verificării metrologice a centrifugelor
nr. __________ din __________

Rezultatele verificării metrologice a centrifugei tip _________________, nr._____________,
producător: _________________________________________________________________
solicitant: ___________________________________________________________________

1. Condiţii de măsurare:
- temperatura ambiantă, °C   _____; 
- umiditatea relativă, %         _____; 
- presiunea atmosferică, kPa _____;

2. Caracteristici tehnice de bază:
Tabelul 1

Caracteristica tehnică Valori tolerate
Frecvenţa de rotaţie, tur/min
Dimensiunile de gabarit, mm
Masa, kg
Limita tolerată a erorii relative sau absolute la măsurarea frecvenţei 
de rotaţie, tur/min sau 15%
Timpul de centrifugare, min
Parametrii de alimentare

3. Datele experimentale şi prelucrarea lor

3.1 Determinarea erorii relative/absolute la măsurarea frecvenţei de rotaţie.
Tabelul 2

Nr.
crt.

Valoarea prestabilită a 
frecvenței (centrifuga), 

Ip, tur/min

Indicațiile 
tahometrului 

stroboscopic, Ii,  
tur/min

Imed, tur/min
Eroarea relativă/

absolută, E,
%/tur/min

1.
2.
3.

Concluzie referitor la rezultatele verificării metrologice: (centrifuga tip         nr._______ este utilizabilă spre 
exploatare sau centrifuga tip         nr._______ este inutilizabilă după următorul parametru).

Data  _______________                                 Semnătura  verificatorului metrolog      _________________

1. Norma de metrologie a fost elaborată de Institutul Naţional de Metrologie.
2. Modificări după publicare: 

Indicativul modificării
Revista Metrologie

nr./an
Punctele modificate
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NML 2-11:2013

Sistemul național de metrologie

Verificarea metrologică a cheilor şi mînerelor 

dinamometrice

Ediţie oficială

Chişinău, 2013
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Institutul Național de Metrologie

    Sistemul național de metrologie
    
    Verificarea metrologică a cheilor şi mînerelor 
    dinamometrice
       

APROBARE   Aprobată prin ordinul Ministerului Economiei
    nr. 34 din 07.03. 2013                                        
    cu aplicare din 07.03. 2013    

    Înlocuieşte NM 2-04:2006

DESCRIPTORI   Chei şi mînere dinamometrice, verificare metrologică, 
    normă de metrologie legală

Preambul 

Prezenta normă de metrologie legală stabileşte procedura de verificare metrologică iniţială (la introduce-
rea pe piaţă), periodică şi după reparare a cheilor şi mînerelor dinamometrice.

Prezenta normă de metrologie legală reprezintă revizuirea şi înlocuirea normei de metrologie NM 2-04:2006 
„Verificarea metrologică a cheilor dinamometrice”.

Norma de metrologie legală conţine următoarele anexe:

Anexa A (normativă) – Dispozitiv pentru verificarea metrologică a cheilor dinamometrice
Anexa B (normativă) - Forma de prezentare a procesului  -  verbal al verificării metrologice a cheilor şi mî-

nerelor dinamometrice

Titlul prezentei norme de metrologie legală în limba rusă: Национальная система метрологии. Поверка 
ключей и рукояток динамометрических 
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Verificarea metrologică a cheilor şi mînerelor dinamometrice

1. Obiect şi domeniu de aplicare 

Prezenta normă de metrologie se referă la cheile şi mînerele dinamometrice şi stabileşte procedura de 
verificare metrologică iniţială (la introducerea pe piaţă), periodică şi după reparare a acestora.

Perioada de verificare metrologică – în conformitate cu prevederile Listei Oficiale a mijloacelor de măsu-
rare supuse controlului metrologic legal.

2.  Referințe

RG 29-03-82-98 Elaborarea normelor de metrologie legală. Ediţie oficială 
RGML 12:2007 Sistemul Naţional de Metrologie. Verificarea mijloacelor de măsurare. Organizarea şi mo-

dul de efectuare

3. Terminologie

Pentru a interpreta corect prezenta normă de metrologie legală se aplică termenii conform Legii metrolo-
giei nr. 647-XIII din 17 noiembrie 1997 cu modificările şi completările ulterioare.

4. Caracteristici tehnice şi metrologice

4.1 Norma de metrologie legală se aplică pe un domeniu de măsurare care acoperă de la 20 % la 100 % din 
valoarea momentului maxim al cheilor dinamometrice.

4.2 Creşterea de moment dintre două gradaţii marcate ale scării nu trebuie să depăşească 5 % din valoarea 
maximă.

4.3 Scările cheilor dinamometrice trebuie marcate cu poziţia zero.

5. Operații de verificare metrologică

5.1 La efectuarea verificării metrologice a cheilor şi mînerelor dinamometrice trebuie să se execute consecu-
tiv operaţiile prezentate în tabelul 1.

5.2 Verificarea metrologică se efectuează de către laboratoarele desemnate în cadrul Sistemului naţional de 
metrologie pentru efectuarea verificării metrologice a mijloacelor de măsurare legale inclusiv a cheilor şi 
mînerelor dinamometrice incluse în domeniul de desemnare.

Tabelul 1

Denumirea operației
Numărul punctului 
prezentei norme de 
metrologie legală

Obligativitatea efectuării operației

inițială periodică după reparare

Examinarea aspectului exterior 11.1 da da da

Încercare 11.2 da da da
Determinarea caracteristicilor 
metrologice:
eroarea de măsurare a momentului de 
torsiune

11.3 da da da

6. Mijloace de verificare metrologică

6.1 La efectuarea verificării metrologice trebuie să se utilizeze etaloanele de lucru, trasabile la etaloanele 
naţionale indicate în tabelul 2.

6.2 La verificarea metrologică se pot utiliza şi alte etaloane de lucru, caracteristicile metrologice ale cărora sînt 
analogice sau mai performante.
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Tabelul 2

Numărul punctului 
documentului de 

verificare

Denumirea etalonului de lucru sau dispozitivul auxiliar de măsurare: 
numărul documentului care reglementează cerințele tehnice şi (sau) 

caracteristicile metrologice şi tehnice de bază

11.3
Momentometru etalon portabil MPO, intervalul de măsurare 0-2000 
Nm şi/sau Instalaţie pentru verificarea metrologică a cheilor şi mînerelor 
dinamometrice 

7. Condiții privind calificarea verificatorilor metrologi

7.1 La efectuarea măsurărilor, prelucrarea rezultatelor măsurărilor şi întocmirea rezultatelor verificării me-
trologice se admit persoane cu calificarea de verificator metrolog în domeniu şi care posedă certificat de 
competenţă tehnică valabil în termen.

8. Cerințe de securitate

Suprafaţa cheilor şi mînerelor nu trebue să aibă muchii şi colţuri ascuţite care poate să fie un adevarat 
pericol pentru sănătatea operatorului.

9. Condiții de verificare metrologică

La efectuarea verificării metrologice a cheilor şi mînerelor dinamometrice să se respecte următoarele 
condiţii:

– temperatura mediului ambiant – de la +15 oC pînă la +25°C;
– umiditatea relativă a aerului – nu mai mare de 80%.

10. Pregătirea pentru verificarea metrologică

Pregătirea pentru verificarea metrologică a cheilor şi mînerelor dinamometrice se efectuează în conformi-
tate cu figura A.1, prezentată în anexa A.

10.1 Se instalează şi se fixează momentometrul 1, cu ajutorul şurubului 2, în ghidajul 3.

10.2  Cheia sau mînerul 5 supus verificării metrologice, cu ajutorul prelungitoarelor de schimb 4, se fixează pe 
tija 6 a momentometrului.

10.3 Se îmbracă clema cu lanţ 8 şi tendorul 9 pe mînerul 7 al cheilor şi mînerelor dinamometrice.

10.4 În funcţie de tipodimensiunea cheilor şi mînerelor  dinamometrice cîrligul 14 se instalează în una din 
găurile 12 ale suportului 13 astfel, încît sarcina asupra cheii sau mînerului să fie aplicată perpendicular.

11. Efectuarea verificării metrologice

11.1 Examinarea aspectului exterior
La examinarea aspectului exterior trebuie să fie stabilite:
a)  conformitatea cheilor şi mînerelor dinamometrice cu cerinţele documentelor normative ale producă-

torului în ceea ce priveşte aspectul exterior, completarea, marcarea şi acoperirile, existenţa numărului 
de fabricaţie;

b)  lipsa pe suprafaţa cheilor şi mînerelor dinamometrice a deteriorărilor mecanice şi corosive;
c)  existenţa scării gradate cu cifre şi înscrieri aplicate clar, lipsa deteriorărilor mecanice ale sticlei scării 

gradate, pentru cheile care constructiv o au;

Institutul Național de Metrologie
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d)  cheile şi mînerele dinamometrice, care au în calitate de dispozitiv de reprezentare un indicator, inelul 
de fixare trebuie să se deplaseze manual lent şi liber pe tot intervalul de măsurare al scării gradate. În 
conteiner trebuie să se afle două surse de energie electrică, unite consecutiv. Lampa de semnalizare 
trebuie să fie în stare de bună funcţionare;

e)  cheile şi mînerele  dinamometrice care au montate în mîner o scară gradată, aceasta din urmă trebuie, 
manual, să se deplaseze lin. Pentru cheile fabricate în Ungaria deplasarea scării gradate se efectuează 
cu un dispozitiv special, în conformitate cu instrucţiunile de exploatare;

f)  cheile şi mînerele dinamometrice, ale căror cadrane nu se suprapun, acul indicator trebuie să se afle în 
poziţia zero.

11.2 Încercare
La efectuarea încercării cheilor şi mînerelor dinamometrice se efectuează operaţiile de pregătire pentru 

funcţionare, indicate în documentaţia tehnică (paşaport tehnic) a cheilor şi mînerelor  dinamometrice.
11.3 Determinarea caracteristicilor metrologice

11.3.1 Determinarea erorii de măsurare a momentului de torsiune
11.3.1.1 Verificării metrologice se supun toate punctele scării gradate ale cheilor şi mînerelor dinamo-

metrice, care au diviziuni cu cifre.
11.3.1.2 Sarcina se aplică la rotirea tendorului după acele de ceasornic. Comparînd indicaţiile indicato-

rului 11 al cheilor şi mînerelor dinamometrice (pocnet) cu indicaţiile indicatorului 10 al momen-
tometrului, se determină eroarea cheii sau mînerului supus verificării metrologice. Măsurările se 
efectuează de trei ori la fiecare treaptă de încărcare.

11.3.1.3 Eroarea indicaţiilor cheilor şi mînerelor dinamometrice cu scară gradată nu trebuie să depă-
şească, în orice punct supus verificării metrologice, 0,5 din diviziunea scării gradate. Pentru celelal-
te chei sau mînere eroarea absolută nu trebuie să depăşească ±10 N∙m (1 kgf∙m).
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în care:
Ms - momentul forţei indicat (reglat) pe cheie şi mîner dinamometric
Mie - momentul forţei indicat de către etalonul de lucru
Fiecare eroare de relativă	εi trebuie să se încadreze în limitele erorilor tolerate.

12. Întocmirea rezultatelor verificării metrologice

12.1 Dacă în baza rezultatelor verificărilor metrologice iniţiale, periodice sau după reparare cheile şi mînerele 
dinamometrice sînt recunoscute ca utilizabile, atunci pe ele şi pe documentaţia tehnică se aplică marca 
metrologică de verificare şi se eliberează un buletin de verificare metrologică de strictă evidenţă (forma 
de prezentare a buletinului de verificare metrologică, anexa A, RGML 12:2007).

 Rezultatele verificării metrologice sînt valabile pe parcursul intervalului maxim de timp admis între două 
verificări metrologice periodice.

12.2 Dacă în baza rezultatelor verificărilor metrologice iniţiale, periodice sau după reparare cheile şi mînerele 
dinamometrice sînt recunoscute ca inutilizabile se eliberează un buletin de inutilizabilitate (forma de 
prezentare a buletinului de inutilizabilitate, anexa B, RGML 12:2007) şi se fac înscrieri corespunzătoare 
în documentaţia tehnică.

Verificarea metrologică a cheilor şi mînerelor dinamometrice
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Anexa A (informativă)

Dispozitiv pentru verificarea metrologică a cheilor şi mînerelor  dinamometrice

Figura A.1

1-momentometru; 2-şurub; 3-ghidaj; 4-prelungitoare de schimb;
5-cheie dinamometrică; 6-tijă; 7-mîner; 8-clemă cu lanţ; 9-tendor.

Institutul Național de Metrologie
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Anexa B (normativă)

Forma de prezentare a procesului  -  verbal al verificării metrologice a cheilor şi mînerelor dinamometrice

nr. __________ din__________

Rezultatele verificării metrologice a cheilor şi mînerelor dinamometrice 

tip _________________, nr._____________,
producător: _________________________________________________________________
solicitant: ___________________________________________________________________

1. Condiţii de măsurare:
- temperatura ambiantă, °C   _____; 
- umiditatea relativă, %         _____; 
- presiunea atmosferică, kPa _____; 

 Verificarea aspectului exterior: admis/respins ______________________________________

2. Determinarea caracteristicilor metrologice:
Tabelul 1

Punctele de 
măsurare, Nm

Valorile indicate, Nm
Eroarea relativă 

tolerată
1 2 ... n-1 n %

Sens de solicitare orar (+)

Sens de solicitare antiorar (-)

Concluzie referitor la rezultatele verificării metrologice: (cheilor şi mînerelor dinamometrice tip         
nr._______ sunt utilizabile spre exploatare sau cheile şi mînerele dinamometrice tip         nr._______ este 
inutilizabilă după următorul parametru).

Data  _______________                                 Semnătura verificatorului metrolog      _________________

1. Norma de metrologie legală a fost elaborată de Institutul Naţional de Metrologie.

2.  Modificări după publicare.

Indicativul modificării
Revista Metrologie

nr./an
Punctele modificate

Verificarea metrologică a cheilor şi mînerelor dinamometrice
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