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ZARZADZENIE NR 27
PREZESA GLÓWNEGO URZEDU MIAR

z dnia 12 grudnia 1994 r.

w sprawie wprowadzenia przepisów metrologicznych o wagach nieautomatycznych klasy
dokladnosci 1 -torsyjnych mechanicznych

Na podstawie art. 8 pkt l ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. Prawo o miarach (Dz. U. Nr 55, poz.
248) zarzadza sie, co nastepuje:

§ 1. Wprowadza sie przepisy metrologiczne o wagach nieautomatycznych klasy dokladnosci 1
- torsyjnych mechanicznych, stanowiace zalacznik do niniejszego zarzadzenia.

Przepisy metrologiczneokreslajawymagania,jakimpowinnyodpowiadacwagi nieautoma-
tyczne klasy dokladnosci l - torsyjne mechaniczne podlegajace kontroli metrologicznej,

§ 2.
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warunki wlasciwego ich stosowania oraz okresy waznosci dowodów kontroli metro-
logicznej.

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem 1 stycznia 1995r.§ 3.

Prezes
Glównego Urzedu Miar

\

Krzysztof lviordzins Id

Zalacznik do zarzadzenia nr 27
Prezesa Glównego Urzedu Miar

z dnia 12 grudnia 1994 r. (poz. 15)

PRZEPISY METROLOGICZNE O WAGACH NIEAUTOMATYCZNYCH
KLASY DOKLADNOSCI 1 - TORSYJNYCH MECHANICZNYCH

Postanowienia ogólne

§ 1.1. Przepisy dotycza wag nieautomatycznych klasy dokladnosci 1 - torsyjnych mechanicznych,
zwanych dalej "wagami".

2. Wynik wazenia na wagach uzyskuje sie poprzez pomiar kata skrecenia tasmy, wlókna, nici
(struny) lub sprezyny spiralnej.

§ 2.1. Rozróznia sie wagi jednoramielme i dwuramienne.

2. Wagi moga byc wykonane jako jednozakresowe lub wielozakresowe.

3. Wagi powinny miec podzialki wyskalowane w jednostkach masy. Dopuszcza sie podzialki
specjalne majace inne oznaczenia, np. podzialki oznaczone w numerach przedzy.

Charakterystyka

§ 3.1. Obciazenie maksymalne wynosi:

l) w przypadku wagjednozakresowych -od l mg do 25 g,
2) w przypadku wag wielozakresowych- do 30 g.

2. Zakres pomiarowy wag jednozakresowych jest równy zakresowi podzialki. Zakres pomia-
rowy wag wielozakresowych jest równy zakresowi podzialki powiekszonemu o mase od-
wazników zawieszonych na dzwigni wagi.

3. Wartosc dzialki elementarnej w zaleznosci od obciazenia maksymalnego i przeznaczenia
wagi jest równa jednej z nastepujacych wartosci: 0,002 mg, 0,005 mg, 0,01 mg, 0,02 mg,
0,05 mg, 0,1 mg, 0,2 mg, 0,5 mg, 1 mg, 2 mg, 5 mg, la mg, 20 mg i 50 mg. Wartosc
dzialki nie moze przekraczac 0,002 górnej granicy zakresu pomiarowego.

Material, konstrukcja i wykonanie

§ 4.1. Czesci wag (z wyjatkiem ukladu tlumienia) powinny byc wykonane z materialów
niemagnetycznych odpornych na korozje lub zabezpieczonych przed nia powlokami galwa-
nicznymi albo lakierowanymi.

2. Element sprezysty moze byc wykonany w postaci tasmy lub nici (struny) ze specjalnych
stopów metali o odpowiedniej wytrzymalosci, malym wSpólczYlmiku rozszerzalnosci
cieplnej, odpornych na korozje albo z wlókna kwarcowego.
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3. Lozyska osi powinny byc wykonane z agatu, korundu, stali niemagnetycznej lub z innego
odpowiedniego materialu.

4. Obudowa wagi powilIDa byc wykonana z metalu niemagnetycznego albo z tworzywa
sztucznego nieelektryzuj acego sie badz zabezpieczonego przed elektryzowaniem. Obudowa
wag o obciazeniu maksymalnym 500 mg i wiekszym moze byc wykonana ze stali.

\

5. Podzielnia wagi moze byc wykonana z metalu, szkla lub kosci albo z tworzywa sztucznego
o podobnych wlasciwosciach.

6. Odwazniki wbudowane w wage (odwazniki wlacznikowe ) i odwazniki kontrolne dolaczane
do wagi powinny byc wykonane z mosiadzu, nowego srebra lub z niemagnetycznej stali
nierdzewnej . Odwazniki kontrolne wykonane z mosiadzu powinny miec powloke ochronna
z cl1fomu lub niklu.

§ 5.1. Ramie dzwigni wagi, na którym zawiesza sie nosnie ladunku, pOWilIDObyc ogranIczone
nozem lub haczykiem.

2. Nosnia ladunku moze byc wykonana jako szalka, haczyk, uchwyt lub pojemnik.

§ 6.1. Waga moze miec urzadzenie tarownicze w formie dodatkowej sprezyny albo nakretek ta-
rowniczych.

2. Osadzenie tarowników powimlo uniemozliwiac ich samoczynne przesuwanie sie.

§ 7.1. Waga powinna miec urzadzenie do tlumienia wahall dzwigni.

2. Tlumienie wahall dzwigni moze byc magnetyczne lub powietrzne.

3. Urzadzenie do tlumienia wahall moze miec regulacje tlumienia, przy czym powimlo byc tak
wykonane, aby tlumienie odbywalo sie plymlie i bez tarcia. W nowych wagach urzadzenie
to powinno byc tak wyregulowane, aby dzwignia wychylona z polozenia równowagi mogla
do niego powrócic po wykonaniu od 3 do 5 wahniec w czasie nie przekraczajacym 10 se-
kund.

§ 8.1. Waga powimla miec wylacznik unieruchamiajacy dzwignie (rys. 1), który w zaleznosci
od konstrukcji i obciazenia maksymalnego wagi, moze sluzyc do:

1) tmieruchamiania dzwigni przed kazdorazowa zmiana obciazenia,

2) unieruchamiania dzwigni tylko na czas transportu lub dluzszego nieuzytkowania wagi.

Rys. 1.

Oznaczenia:

l - podstawa wagi,
2 - obudowa,
3 - wkrety regulacyjne,
4 - poziomnica,
5 - nosnia Iadunku,
6 - komora wazenia,
7 - pokretlo sluzace do zmiany zakresu wazenia w wadze wielo-

zakresowej lub do naprowadzania wskazówki gIównej na ze-
rowa krese podzialki glównej w wadze jednozakresowej,

8 - pokretlo sluzace do obracania bebna z podzialka glówna,
9 -wylacznik unieruchamiajacydzwignie,

10 -pokretlo do naprowadzania wskazówki glównej na zerowa krese
podzialki glównej w wadze wielozakresowej.

Ogólny widok wagi torsyjnej wielozakresowej
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2. Wylacznik powinien byc uruchamiany z zewnatrz obudo'wy, a jego wykonanie powinno
zapewniac latwe wlaczanie i wylaczanie wagi bez wstrzasów i skrecania dzwigni.

3. W wagach z urzadzeniem projekcyjnymwylacznik powinien wlaczac swiatlo przed wlacze-
niem dzwigni, a wylaczac po jej wylaczeniu.

§ 9.1. Waga powinna miec'urzadzenie do odczytywania wyników wazenia, skladajace sie ze wska-
zówki glównej i podzialki glównej, oraz urzadzenie do ustawiania polozenia równowagi,
skladajace sie ze wskazówki pomocniczej i kresy odniesienia (rys. 2).

2

Rys. 2.

Oznaczenia:

1 - wskazówka glówna (w urzadzeniu do odczytywania wyników
wazenia),

2 -podzialka glówna,
3 -wskazówka pomocnicza (w urzadzeniu do ustawiania polozenia

równowagi),
4 -kresa odniesienia

5 - podzialka pomocnicza
6 -oznaczenie cyfrowe odwazników wlacznikowych

Ol{ienko odczytowe wagi torsyjnej wielozakresowej

2. Urzadzenie do odczytywania wyników wazenia moze sie skladac ze wskazówki polaczonej
z elementem sprezystym i nieruchomej podzialki albo z podzialki polaczonej z elementem
sprezystym i nieruchomej wskazówki. W obu przypadkach moze byc zastosowane
urzadzenie projekcyjne rzutujace obraz wskazówki lub mikropodzialki na matówke z odpo-
wiednio wykonana podzialka lub kresa odniesienia.

3. W urzadzeniu do ustawiania polozenia równowagi, przy kresie odniesienia, powinna byc za-
stosowanapodzialkapomocniczao zakresiedo :!: 5 dzialek, których wartosc powinna odpo-
wiadac wmiosci dzialki elementarnej na podzialce glównej urzadzenia do odczytywania wy-
ników wazenia.

4. Podzialki powinny byc trwale i wyrazne. Urzadzenie do odczytywania wyników wazenia
i urzadzenie do ustawiania polozenia równowagi powinny byc tak wykonane, aby zapewniac
odczyt bez bledu paralaksy. Wskazówki, kresa odniesienia oraz kreski podzialek obu
urzadzen powilmy byc do siebie równolegle.

5. W urzadzeniu do odczytywania wyników wazenia wskazówka glówna lub podzialka glówna
powilmy byc przesuwane w niewielkim zakresie, tak aby mozna bylo ustawic wskazówke
glówna na zerowej kresce podzialki glównej.

6. Dlugosc dzialki elementarnej powinna wynosic co najmniej l mm. Dotyczy to równiez po-
dzialek bedacych powiekszonym obrazem mikropodzialki. Róznice dlugosci dzialek ele-
mentarnych nie powilmy byc dostrzegmle golym okiem. Szerokosc kresek podzialki glównej
nie powinna przekraczac 115 dlugosci dzialki elementarnej. Dlugosc kresek naj krótszych
powinna byc co najnmiej równa dlugosci dzialki elementarnej. Wskazówka glówna nie po-
winna byc szersza niz kreski podzialki glównej i powinna byc tak dluga, zeby przykrywac
od 1/4 do 3/4 dlugosci krótszych kresek.

7. Kazda druga albo piata kreska podzialki glównej powinna byc dluzsza. Kazda dziesiata albo
piata kreska powinna byc oznaczona liczba. Oznaczenie cyfrowe powinno zaczynac sie od
kreski zerowej.

8. Na kOlkach podzialki glównej powinna byc wykonana podzialka dodatkowa (do pieciu
dzialek nie oznaczonych).
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§10.1. W wagach wielozakresowych odwazniki do zmiany zakresu wazenia moga znajdowac sie
wewnatrz obudowy wagi (odwazniki wlacznikowe). Odwazniki wlacznikowe powinny byc
nakladane i zdejmowane z dzwigni za pomoca urzadzenia wlacznikowego uruchamianego
z zewnatrz obudowy. Gdy dzwignia dostepna jest z zewnatrz obudowy, odwazniki moga
stanowic oddzielny element wyposazenia wagi; wówczas nalezy je zawieszac recznie na
dzwigni.

2. Urzadzenie wlacznikowe powinno wskazywac jednoznacznie mase zawieszonych na
dzwigni odwazników. Masa tych odwazników powinna byc taka, aby kazdy z zakresów byl
wielokrotnoscia zakresu podzialki glównej. Ksztalt odwazników moze byc dowolny.
Odwazniki powinny stanowic taki komplet, aby wraz z zakresem podzialki glównej mozna
bylo zrównowazyc mase ladunku równa obciazeniu maksymalnemu wagi.

3. Urzadzenie wlacznikowe powinno byc tak wykonane, aby zawieszanie i zdejmowanie
odwazników nie powodowalo wstrzasów wagi. Mechanizm nastawczy urzadzenia wlaczni-
kowego powinien miec okreslone polozenia spoczynku bez mozliwosci polozdi posrednich.

§11.1. Waga powinna spoczywac na nózkach, z których dwie powimlYbyc wykonane jako wkrety
regulacyjne z przeciwnakretkami w celu umozliwienia poziomego ustawienia wagi. Wkrety
regulacyjne powinny sie dawac ustawiac recznie bez uzycia narzedzi i nie powinny miec lu-
zów w obsadach.

2. Waga powinna miec poziomnice umieszczona w obudowie w miejscu dobrze widocznym
dla uzytkownika wagi.

3. Waga powinna miec obudowe ze szczelnie zamykajacymi sie drzwiczkami. Szklo wobu-
dowie nie pOWilillOznieksztalcac obrazu podzialki i wskazówki, aby nie powodowac bled-
nego odczytu wskazal1 wagi. Wystaj ace k0l1ce dzwigni powinny byc chronione dodatkowa
obudowa z drzwiczkami.

4. W wadze mozna zastosowac urzadzenia pomocnicze, usprawniajace wazenie lub za-
bezpieczajace wage przed wplywami zewnetrznymi podczas wazenia (dodatkowe ramie ze
stolikiem, specjalna oslona itp.). Urzadzenia te nie powinny wplywac na dzialanie i do-
kladnosc wagi.

5. Jezeli w wadze zastosowano urzadzenie do oswietlania podzialki lub mikropodzialki, to po-
WilillOono byc tak wykonane i umieszczone w takim miejscu, aby nie powodowalo szko-
dliwego wzrostu temperatury wewnatrz obudowy wagi.

§ 12.1. Do wagi powinien byc dolaczony komplet odwazników kontrolnych, sluzacych do spraw-
dzania wskazal1 wagi podczas uzytkowania. Ksztalt odwazników moze byc dowolny.
Komplet powinien zawierac od trzech do pieciu odwazników.

2. Jezeli waga ma nosnie w postaci szalki, to wskazane jest dolaczenie haczyka jako zamiennej
nosni ladunku.

Oznaczenia

§ 13.1. Na tabliczce znamionowej, przymocowanej do obudowy wagi albo umieszczonej
bezposrednio na podzielni, slupku lub w imlym widocznym miejscu, powinny byc podane
nastepuj ace oznaczenia:

1)

2)

3)
4)

nazwa lub znak fabryczny wagi,
zakres pomiarowy,

wartosc dzialki elementarnej,
numer fabryczny,
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§ 14.

§ 15.

§ 16.

§ 17.

5) znak zatwierdzenia typu,
6) rok produkcji,

7) temperatura wzorcowania,

8) wartosc przyspieszenia ziemskiego, dla którego waga zostala wywzorcowana.

2. Na podzielni wagi lub w innym miejscu powinien byc podany zakres pomiarowy
i oznaczenie jednostki miary, w jakiej wyskalowanajest podzialka glówna.

3. W wagach wielozakresowych z odwaznikami wlacznikowymi oznaczenie cyfrowe urza-
dzenia wlacznikowego i oznaczenie jednostki miary powim1o byc umieszczone albo
w okienku obok podzialki glównej wagi, albo na pokretle mechanizmu nastawczego.

Charakterystyki metrologiczne

Bledy graniczne dopuszczalne dla wag jednozakresowych i wielozakresowych sa podane
w tablicy:

Bledy graniczne obiegowe wag sa równe bledom granicznym dopuszczalnym podanym
w § 14.

Bledy graniczne dopuszczalne odwazników sluzacych do zmiany zakresu wazenia, zawie-
szanych na dzwigni na zewnatrz obudowy wagi, wynosza:

l) :!: 0,1 wartosci dzialki elementarnej w wagach o zakresie pomiarowym 100 mg
i wiekszym;

2) :!: 0,5 wartosci dzialki elementarnej w wagach o zakresie pomiarowym ponizej 100 mg,
przy czym, powinny byc podane bledy masy tych odwazników.

Bledy graniczne dopuszczalne odwazników kontrolnych dolaczonych do wagi nie powinny
przekraczac bledów granicznych dopuszczalnych odwazników analitycznych klasy doklad-
nosci 2.

Warunki wlasciwego stosowania

§ 18.1. Wagi stosowane sa do wazenia wlókien zarzenia, próbek tkanin, nici, proszków i do wyko-
nywania analiz mikrochemicznych.

2. Wagi powinny byc uzytkowane w pomieszczeniach nieprzechodnich, bez przeciagów, z da-
la od zródel ciepla, drga!1i wstrzasów. Temperatura powietrza w pomieszczeniu powinna
byc stala i wynosic 20 oC:!:5 oC. Dopuszczalne zmiany temperatury moga wynosic 0,5 oC
w ciagu godziny.

Bledy graniczne dopuszczalne
Parametr wyrazone w dzialkach elementarnych

wagi jednozakresowe wagi wielozakresowe

Zakres rozrzutu wskazan 1,0 1,0

Blad wskazania :f: 1,0 I zakres :f: 1,0
II zakres :f: 1,5

III zakres :f: 2,0
IV zakres :f: 2,0

Histereza pomiarowa :f: 0,5 :f: 0,5
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3. Wilgotnosc wzgledna powietrza powinna wynosic 60 % :I: 20 %.

4. Wagi powinny byc ustawione na konsoli sciennej lub na stabilnym stole nie podlegajacym
drganiom.

5. Wagi nalezy odpowiednio konserwowac.

6. Wagi nalezy utrzymywac w czystosci. Waga aktualnie nie uzytkowana powinna byc;;
przykryta pokrowcem.

Okresy waznosci dowodów kontrolimetrologicznej

§ 19.1. Termin, do którego wagi zatwierdzonego typu moga byc wprowadzone do obrotu lub
uzytkowania, okreslanyjest w decyzji o zatwierdzeniu typu.

2. Okres waznosci swiadectwa legalizacji lub uwierzytelnienia wynosi 25 miesiecy liczac od
pierwszego dnia tego miesiaca, w którym legalizacja lub uwierzytelnienie zostalo dokonane.

Postanowienia przejsciowe

§20. Wagi wyprodukowane i zalegalizowane przed wejsciem w zycie niniejszych przepisów
moga byc nadal legalizowane lub uwierzytelniane pod warunkiem, ze spelniaja ich
wymagania z wyjatkiem § 13 ust. l pkt 3.

16

ZARZADZENIE NR 28
PREZESA GLÓWNEGO URZEDU MIAR

z dnia 12 grudnia 1994 r.

w sprawie wprowadzenia instrukcji sprawdzania wag nieautomatycznych
klasy dokladnosci 1 - torsyjnych mechanicznych

Na podstawie art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. Prawo o miarach (Dz. U. Nr 55, poz.
248) zarzadza sie, co nastepuje:

§ 1. Wprowadza sie instrukcje sprawdzania wag nie automatycznych klasy dokladnosci 1 - tor-
syjnych mechanicznych, stanowiaca zalacznik do niniejszego zarzadzenia.

Instrukcja sprawdzania okresla metody sprawdzania zgodnosci wlasciwosci wag nie-
automatycznych klasy dokladnosci l - torsyjnych mechanicznych z wymaganiami przepisów
metrologicznych o wagach nieautomatycznych klasy dokladnosci l - torsyjnych mechanicz-
nych, wprowadzonych zarzadzeniem nr 27 Prezesa Glównego Urzedu Miar z dnia 12 grud-
nia 1994 r. (Dz. Urz. Miar i Probiernictwa Nr 7, poz. 15), zwanych dalej "przepisami o
wagach".

§ 2.

§ 3. Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem l stycznia 1995 r.

Prezes
Glównego Urzedu Miar

Krzysztof Mordzinski
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Zalacznik do zarzadzenia nr 28
Prezesa Glównego Urzedu Miar

z dnia 12 grudnia 1994 r. (poz. 16)

INSTRUKCJA SPRAWDZANIA WAG NIEAUTOMATYCZNYCH KLASY
DOKLADNOSCI 1 - TORSYJNYCH MECHANICZNYCH

Przedmiot sprawdzania

§ 1. Instrukcja dotyczy sprawdzania wag nieautomatycznych klasy dokladnosci l - torsyjnych
mechanicznych, zwanych dalej "wagami".

Przyrzady pomiarowe stosowane do sprawdzania

§ 2.1. Do sprawdzania wag potrzebne sa:

l) komplet wzorców masy II rzedu od 20 g do l mg - do sprawdzania wag o zakresie
pomiarowym od 3Og do 100 mg,

2) komplet wzorców masy I rzedu od 50 mg do 0,05 mg - do sprawdzania wag o zakresie
pomiarowym od 50 mg do l mg.

2. Do sprawdzania odwazników sluzacych do zmiany zakresu wazenia, zawieszanych
na dzwigni na zewnatrz obudowy wagi, oraz do sprawdzania odwazników kontrolnych
dolaczanych do wag, potrzebny jest komplet wzorców masy I rzedu.

Warunki sprawdzania

§ 3.1. Temperatura w pomieszczeniu, przeznaczonym do sprawdzania wag powinna wynosic
20 oC::!::5 oC przy wilgotnosci wzglednej powietrza 60 % ::!::20 %. Zmiany temperatur.
w czasie sprawdzania wag nie powinny przekraczac 0,5 oC w ciagu godziny.

2. Wage nalezy ustawic na konsoli sciennej lub na stabilnym stole nie podlegajacym drganiom.

3. Waga powinna znalezc sie w pomieszczeniu, w którym bedzie sprawdzana, przynajmniej na
trzy, cztery godziny przed przystapieniem do sprawdzania.

Przebieg sprawdzania

§ 4. Sprawdzanie wag obejmuje kolejno nastepujace czynnosci:

l) ogledziny zewnetrzne,

2) sprawdzenie konstrukcji,

3) sprawdzenie charakterystyk metrologicznych.

Ogledziny zewnetrzne

§ 5. W toku ogledzin zewnetrznych nalezy sprawdzic, czy:

l) oznaczenia na wadze sa zgodne z wymaganiami § 13 przepisów o wagach,

2) powloki galwaniczne i lakierowane maja estetyczny wyglad (nie dopuszczalne jest
odpryskiwanie i luszczenie sie powlok),

3) szklo w obudowie szallei i w okienku odczytowym jest przejrzyste i bez plam,
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§ 6.1.

§ 7.

§ 8.

§ 9.

§ 10.

§ 11.

§ 12.

4) do wagi dolaczony jest komplet odwazników kontrolnych, sluzacych do sprawdzania
wskazan wagi podczas uzytkowania.

Sprawdzenie konstrukcji
,

W celu sprawdzenia pewnosci dzialania wylacznika nalezy polozyc na szalke wylaczonej
wagi odwazniki o lacznej masie równej obciazeniu maksymalnemu wagi. Przy tej próbie
dzwignia powinna pozostac nieruchoma. Wylacznik powinien dzialac plynnie nie powo-
dujac wstrzasów i skrecania dzwigni.

2. W wagach z urzadzeniem projekcyjnym nalezy sprawdzic, czy wylacznik wlacza swiatlo
przed wlaczeniem dzwigni, a wylacza po wylaczeniu dzwigni.

W celu sprawdzenia dzialania tlumika nalezy dzwignie wlaczonej wagi wychylic
z polozenia równowagi. Po wykonaniu od 3 do 5 wahniec, w czasie nie dluzszym niz
10 sekund, dzwignia powinna powrócic do polozenia równowagi. Wahania dzwigni
powinny byc swobodne, bez tarcia.

Nalezy sprawdzic, czy urzadzenie wskazujace jest wykonane zgodnie z wymaganiami § 9
przepisów o wagach, przy czym nalezy zwrócic szczególna uwage na:

1) plynnosc ruchu bebna z podzialka glówna albo ruchu wskazówki (niedopuszczalne sa
luzy i ruchy boczne oraz nadmierne tarcie),

2) wykonanie podzialki glównej i podzialki pomocniczej,

3) latwosc ustawienia wagi wedlug POZiOlTI11icyza pomoca wkretów regulacyjnych z prze-
ciwnakretkami. Nalezy sprawdzic, czy wkrety mozna ustawiac recznie, bez uzycia
narzedzi i czy nie maja luzów w obsadach,

4) prawidlowosc dzialania poziomnicy. W tym celu nalezy podlozyc pod jedna z nózek,
ustawionej do poziomu wagi, plytke o grubosci 1 mm. Pecherzyk powietrza powinien
sie wówczas przesunac nie mniej niz o 1 lTI1n.

W wagach wielozakresowych z odwaznikami wlacznikowymi nalezy sprawdzic, czy mecha-
nizm nastawczy urzadzenia wlacznikowego, uruchamiany z zewnatrz obudowy, wskazuje
jednoznacznie mase nalozonych odwazników oraz czy nakladanie i zdejmowanie odwaz-
ników nie powoduje wstrzasów wagi. Odwazniki po nalozeniu powinny zajmowac zawsze
to samo polozenie i nie powinny wykonywac zadnych ruchów (obrotów, wahml). Me-
chmlizm nastawczy urzadzenia wlacznikowego powinien miec polozenie spoczynku
i powinien byc tak wykonany, aby jego polozenia posrednie byly niemozliwe, albo
przynajmniej dawaly sie latwo rozpoznac.

W wagach z urzadzeniem do oswietlania podzialki lub mikropodzialki nalezy sprawdzic,
czy oswietlenie to nie powoduje szkodliwego wzrostu temperatury wewnatrz obudowy
wagi. W tym celu pozostawia sie wage wlaczona przez kilkanascie minut i obserwuje, czy
polozenie równowagi nie zmienilo sie wiecej niz o jedna dzialke elementarna.

W wagach z urzadzeniem tarowniczym w formie nakretek tarowniczych nalezy sprawdzic,
czy nakretki te latwo sie poruszaja i czy tarcie miedzy nimi a pretami gwintowanymi jest do-
statecznie duze, tzn. czy jest wykluczona samoczynna zmiana polozenia nakretek.

W wagach z obudowa nalezy sprawdzic, czy:

1) obudowa jest szczelna,

2) ruch drzwiczek nie powoduje wstrzasów wagi,

3) wystajace kOl1cedzwigni sa chronione dodatkowa oslona.

Wszystkie pokretla powinny dzialac bez nadmiernego tarcia i luzów.
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Sprawdzanie charakterystyk metrologicznych

Ogólne zasady sprawdzania

§ 13.1. Podczas sprawdzania charakterystyk metrologicznych wag wyznacza sie:

l) blad wskazania, ,

2) zakres rozrzutu wskazan,

3) histereze pomiarowa,

4) bledy masy odwazników, zawieszanych na zewnatrz obudowy wagi, stosowanych do
zmiany zalaesu wazenia wag wielozakresowych.

2. Przed przystapieniem do sprawdzania nalezy:

l) wage ustawic do poziomu wedlug poziomnicy,

2) ustawic polozenie równowagi wagi nie obciazonej (wskazówki pomocnicza i glówna
powinny znajdowac sie w polozeniu zerowym),

3) dokonac pomiaru temperatury otoczenia i odnotowac ja w zapisce sprawdzenia.

3. W zaleznosci od konstrukcji wage nalezy wylaczac kazdorazowo przy zmianie obciazenia
lub zmieniac obciazenie przy wadze wlaczonej. W drugim przypadku wszelkie zmiany
obciazenia POWirulYbyc dokonywane ostroznie.

4. Wlaczanie wagi i odczytywanie wskazan powinno byc dokonywane po zamknieciu drzwi-
czek obudowy.

Sprawdzanie wagi jednozakresowej

§ 14.1. Wage sprawdza sie w calym zakresie podzialki glównej, poczawszy od punktu zerowego do
obciazenia maksymalnego, co najnmiej w szesciu punktach.

2. Sprawdzenia dokonuje sie w taki sposób, ze na szalke wagi kladzie sie wzorzec o masie
równej np. 1/5 zakresu pomiarowego i odczytuje wskazanie wagi, wpisujac do zapiski
sprawdzenia blad wskazania, wyrazony w dzialkach elementarnych (róznica miedzy
wskazaniem wagi a masa wzorca). Bledy masy wzorców uwzglednia sie, jezeli przekraczaja
one O,l wartosci dzialki elementarnej sprawdzanej wagi.

3. Sprawdzenia dokonuje sie przy obciazeniu wzrastajacym i malejacym (oznaczone w zapisce
sprawdzenia literami w i 111),przy czym cykl pomiarovv'Ynalezy powtórzyc trzykrotnie.

4. Na podstawie wyników sprawdzenia oblicza sie i wpisuje do zapiski sprawdzenia:

l) najwiekszy blad wskazania - najwiekszy blad sposród stwierdzonych w trzech cyklach
pomiarowych dla danego obciazenia przy obciazeniu wzrastajacym i malejacym,

2) zakres rozrzutu wskazan - wartosc bezwzgledna róznicy miedzy najwiekszym a naj-
mniejszym wskazaniem wagi z trzech cykli pomiarowych przy obciazeniu wzrasta-
jacym i malejacym,

3) histereze pomiarowa - najwieksza, z trzech cykli pomiarowych, róznice miedzy wska-
zaniem przy obciazeniu wzrastajacym a wskazaniem przy obciazeniu malejacym (dla
danego obciazenia).

Sprawdzanie wagi wielozakresowej

§ 15.1. Pierwszy zakres pomiarowy wagi wielozakresowej sprawdza sie w taki sam sposób jak
wage jednozakresowa i wyznacza sie najwiekszy blad wskazania, zakres rozrzutu wskaza11
i histereze pomiarowa.
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2. Kolejne zakresy pomiarowe sprawdza sie w co najmniej dwóch punktach podzialki (ozna-
czonych w zapisce sprawdzenia literami aj i al)' nie liczac punktu zerowego, przy obcia-
zeniu wzrastajacym i malejacym oraz przy wlaczonych odwaznikach wlacznikowych. Na
podstawie wyników sprawdzenia oblicza sie i wpisuje do zapiski sprawdzenia:

l) blad wskazania,

2) histereze pomiarowa.

3. Odwazniki stosowane do zmiany zalaesu wazenia, zawieszane na zewnatrz obudowy wagi,
oraz odwazniki kontrolne dolaczane do wagi sprawdza sie na wadze analitycznej metoda
podstawiania, zgodnie z instrukcja sprawdzania odwazników klasy dokladnosci 2 - ana-
litycznych.

Dokumentowanie wyników sprawdzenia

§ 16. Wyniki sprawdzenia wagi wpisuje sie do zapiski sprawdzenia, stanowiacej zalacznik ITI"l
do niniejszej instrukcji. Przyklad wypelnionej zapiski sprawdzenia przedstawiono w zalacz-
niku ITI"2 do niniejszej instrukcji.

§ 17.1. Jezeli w wyniku sprawdzenia stwierdzono, ze waga odpowiada wymaganiom przepisów
o wagach, to nalezy wystawic swiadectwo legalizacji lub uwierzytelnienia.

2. Jezeli waga nie odpowiada wymaganiom przepisów o wagach to, na zyczenie zglaszajacego,
nalezy wydac decyzje o odmowie legalizacji lub uwierzytelnienia oraz protokól z wynikami
sprawdzenia.
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ZALACZNIK NR l
do instrukcji sprawdzania

wag torsyjnych mechanicznych
,.........................

(pieczatka urzedu)

ZAPISKA SPRA "VDZENIA WAGI TORSYJNEJ lVIECHANICZNEJ

Nr zgl.: ..............................

Waga torsyjna jednozakresowa/wielozakresowa* produkcji:..............................

o zakresie pomiarowym: z dzialka elementarna:..............................

m fabr.: .rok produkcj i: nowa/naprawiona/uzytkowana*

zostala sprawdzona w dniu: w..............................

W wyniku sprawdzenia wage zalegalizowano/nie zalegalizowano*
uwierzytelniono/ nie uwierzytelniono*

Sprawdzal:

* zbedne skreslic

Wyniki sprawdzenia wagi: jednozakresowej/ pierwszego zakresu wagi wielozakresowej *

Obciazenie Blad wskazania Najwiekszy Zakres
Obciazenie wzrastajace: w Histereza UwagiLp. szalki Obciazenie Pomiar blad rozrzutu

pomiarowawskazania WSkaZaI1
malejace: m l II III

- mg - dz. dz. dz. dz. dz. dz. -

l w temperatura
otoczenia

111

2 w Bledy graniczne
dopuszczalne:

m
I) bladwskazania

3 W "=1dz.

m
2) zakres rozrzutu

4
wskazal]

W

1 dz.
m

5
3) histereza pOll1ia-

IV rowa

111 "=0,5 dz.

6 W temperatura
otoczenia

171
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Wyniki sprawdzenia drugiego i nastepnych zakresów wagi wielozakresowej

Sprawdzany Wlaczenie Obciazenie Obciazenie Blad Histereza
Lp. zakres odwaznika szalki wzrastajace: w wskazania pomiarowa Uwagi

p malejace: 111
,- - mg ma - dz. dz. -

b

]V temperatura

1 - O O otoczenia
111

]V Bldy

2 Pj
gramczne

m dopuszczalne:

II Pj
]V l) blad

wskazania
,..,

Pj + aj.J m :1:1,5 dz.

w 2)histereza po-
4 Pj + a2

miarowa
m :1:0,5 dz.

]V

5 P2 111
Bledy

III P2
w granlczne

6 P2 + aj
dopuszczalne:

111

I

]V
l) blad

wskazania

I

7 P2 + a2 I m :1:2,0 dz.

I
w 2) histereza

I

8 p, pomIarowa
J 111

:!: 0,5 dz.

I IV p,
w

9 J

P3 + aj m

w temperatura
10 P3 + a2

otoczenia
m

Objasnienia dotyczace wag produkcji krajowej

Sprawdzany
zakres pomiarowy zakres pomiarowy
od O mg do 400mg od Omg do 4000 mgzakres

mg mg
II od 100 do 200 PI = 100 od 1000 do 2000 Pl = 1000

al = 500III od 200 do 300
al = 50

od 2000 do 3000 P, = 2000PJ = 200 aJ = 100 a] = 1000
IV od 300 do 400 p) = 300 od 3000 do 4000 PJ = 3000
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ZALACZNIK NR 2
do instrukcji sprawdzania

wag torsyjnych mechanicznych
" '.."'.''''' '''''..''

(pieczatka urzedu)

ZAPISKA SPRAWDZENIA WAGI TORSYJNEJ MECHANICZNEJ

Nr zgl. : 101/94

Waga torsyjna jcdnozakrcsowa/wielozakresowa* produkcji: Sp. Pracy'Iec/iniproti

o zakresie pomiarowym: od Omg do 4000 mgi z dzialka elementarna: 2 mg

nr fabr. : 1313i rok produkcji: 1991i "~U,q 'nnr\"''''''; ~"q 'uzytkowana*

zostala sprawdzona w dniu: 2 sierpnia1994 r. w zakJadacfi Lampowycfi 'POD2f.:Jvfp'

W wyniku sprawdzenia wage zalegalizowano/nic zalcgalizov,:ano*
ln:\.irl.oy-;.trl'1;~n~' ,,;~ ",,';~...q,,-t~l";~l1~*

Sprawdzal: Yl.nna'l(pwafs/(p

* zbedne skreslic

Wyniki sprawdzenia wagi: jeclMz5lu!:s5..ej/ pierwszego zakresu wagi wielozakresowej *

Obciazenie Blad wskazania Najwiekszy Zakres
Lp. Obciazenie wzrastajace: w Histereza Uwagi

szalki Obciazenie
Pomiar blad rozrzutu

pomIarowawskazania wskazml
malejace: 111 I II III

- mg - dz. dz. dz. dz. dz. dz. -

l W O}O O}O O}O O}O O}O +OA temperatura
O otoczenia

m -OA -OA -0}2 -O} 4 0}2 20}0"C

2 w +0}2 +0}2 +0}2 +0}2 O}O +0}4 Bledy graniczne
200 dopuszczalne:

m 0.0 -0}2 O}O -0}2 0}2 I) blad wskazania

3 w +0}6 +0}3 +0}5 +0}6 0}3 +0}3 :I: I dz.
400

111 +0}3 O}O +0}2 +0}3 0}3 2) zakres rozrzutu

4 +0}6
wskazal]

w +0}6 +OA +0}6 0}2 +0}2
500 1dz.

m +0}5 +0}4 +0}3 +0}5 0}2
3) histereza pomia-

5 W +0}8 +0}8 +0}5 +0}8 0}3 +0}2 rowa
700

m +0}8 +0}6 +0}6 +0}8 0}2 :I:0,5dz.

6 W +0}8 +0}6 +0}8 +0}8 0}2 O}O temperatura
1000 otoczenia

m +0}8 +0}6 +0}81 +0}8 0}2 20}0"C
I
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Wyniki sprawdzenia drugiego i nastepnych zakresów wagi wielozakresowej

Sprawdzany Wlaczenie Obciazenie Obciazenie Blad Histereza
Lp. zakres odwaznika szajki wzrastajace: w wskazania pomiarowa Uwagi

p malejace: In
- - ma ma - ' dz. dz. -

b b

W O}O temperatura

1 - O O O}O otoczenia
171 O}O 20}0°C

w +0}5 Bledy

2 PI +0}3
gramczne

In +0}2 dopuszczalne:

II PI
w +OA l) blad

..,
PI + al +0}2

wskazania
.J In +0}2 :f:1,5 dz.

w +0}8 2)histereza po-

4 PI + a2 O}O
lmarowa

171 +0}8 :f:0,5 dz.

w +1}0

5 Pl 171 +0}5 +0}5
Bledy

III P2
W +1}0 graniczne

6 P2 + al O}O
dopuszczalne:

171 +1}0

+1}5
l) blad

w wskazania

7 P2 + a2 m +1,5 O}O :J:2,0 dz.

w +0}5 2) histereza
pomiarowa

8 P, In O}O +0}5 :J:0,5 dz.J

IV P3
w +1}5

9 P3 + aj In +1}0 +0}5

+1}8
I

temperaturaw

10 P3 + a2 O}O
otoczenia

In +1}8 20}0°C

Objasnienia dotyczace wag produkcji krajowej

Sprawdzany
zakres pomiarowy zakres pomiarowy

zakres od Omg do 400mg od Omg do 4000 mg
mO" mab b

II od 100 do 200 PI = 100 od 1000 do 2000 PI = 1000
al = 500

--
al = 50nr od 200 do 300 P, = 200 al = 100 od 2000 do 3000 Pl = 2000 al = 1000

TV od 300 do 400 PJ = 300 od 3000 do 4000 PJ = 3000
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17

ZARZADZENIE NR 29
~ I

PREZESA GLOWNEGO URZiEDTJMIAR
z dnia 12 grudnia 19194 r.

w sprawie wprowadzenia przepisów metrologicznych o wagach nieautomatycznych
klasy dokladnosci 1 -hydrostatycznych mechaniczny~h do wyznaczania gestosci cieczy

Na podstawie art. 8 pkt l ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. Prawo o miarach (Dz. U. Nr 55,
poz. 248) zarzadza sie, co nastepuje:

§ 2.

Wprowadza sie przepisy metrologiczne o wagach nieautomatycznych klasy dokladnosci l
- hydrostatycznych mechanicznych do wyznaczania gestosci cieczy, stanowiace zalacznik do
niniejszego zarzadzenia.

Przepisy metrologiczne okreslaja wymagania, jakim powilmy odpowiadac wagi
nie automatyczne klasy dokladnosci l - hydrostatyczne mechaniczne do wyznaczania
gestosci cieczy podlegajace kontroli metrologicznej, wanmki wlasciwego ich stosowania
oraz okresy waznosci dowodów kontroli metrologicznej.

§ 1.

§ 3. Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem l stycznia 1995r.

Prezes

Glównego Urzedu Miar

Krzysztof 2vJordzilzski

Zalacznik do zarzadzenia nr 29
Prezesa Glównego Urzedu Miar

z dnia 12 grudnia 1994 r. (poz. 17)

PRZEPISY METROLOGICZNE O WAGACH NIEAUTOMATYCZNYCH
KLASY DOKLADNOSCI 1 - HYDROSTATYCZNYCH MECHANICZNYCH

DO WYZNACZANIA GESTOSCI CIECZY

Postanowienia ogólne

§ 1.1. Przepisy dotycza wag nieautomatycznych klasy dokladnosci l - hydrostatycznych me-
chanicznych do wyznaczania gestosci cieczy w zakresie od 0,6 g/cm3 do 2,5 g/cm3 z nie-
pewnoscia 0,001 g/cm3, zwanych dalej "wagami".

2. Pomiaru na tych wagach dokonuje sie przez równowazenie wyporu vvypornika, zanurzonego
w badanej cieczy, za pomoca specjalnych odwazników, zawieszanych na ramieniu dzwigni
wag!.

Material

§ 2.1. Dzwignia wagi, podpora dzwigni oraz podstawa powinny byc vvykonane z memagne-
tycznych stopów metali odpornych na korozje lub zabezpieczonych przed nia.
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2. Noze i panewki powinny byc wykonane ze stali hartowanej.

3. Odwazniki o masach nominalnych 10 g, l g i 0,1 g powinny byc wykonane ze stali nie-
rdzewnej i niemagnetycznej, mosiadzu lub nowego srebra, a odwazniki o masie nominalnej
0,01 g z aluminium.

4. Jako powloki ochronne odwazników mosieznych powinien byc stosowany chrom lub nikiel.

5. Wypornik powinien byc wykonany ze szkla o malym wspólczynniku rozszerzalnosci ciepl-
nej, stosowanego do wyrobu termometrów. Wypornik moze byc wykonany z litego szkla lub
moze byc wypelniony w dolnej czesci rtecia. Szklo powim1o odpowiadac wymaganiom
normy PN-70/C-13100 "Rurki termometryczne szklane latwotopliwe. Wspólne vvymagania
i badania".

6. Drut sluzacy do zawieszania vvypomika powinien byc wykonany z platyny albo z nie-
rdzewnej i niemagnetycznej stali.

7. Obciaznik do wyrównywania masy vvypomika i drutu zawieszenia powinien byc wykonany
z mosiadzu i miec haczyk stalovvy do zawieszania wypomika na wieszaku dzwigni.

8. Naczynie wypelniane badana ciecza powinno bycvvykonane ze szkla przezroczystego.

9. Podzielnia wagi moze byc vvykonana z metalu, kosci lub tworzywa sztucznego nie elektry-. .
ZUjacego SIe.

10. Skrzynka, w której umieszcza sie wszystkie czesci wagi, powinna byc vvykonana z twardego
i suchego drewna.

Konstrukcja i wykonanie

§ 3. W sklad wagi wchodza (rys. 1):

1) dzwignia i podstawa z vvysuwana podpora,

2) odwazniki,

3) urzadzenie wypornikowe,

4) termometr, naczynie szklane, skrzynka.
6 1 o, Oznaczenia:

15

11

12

14

~~

Rys. 1.

l - dzwignia,
2 - nozeboczne,
3 - nózoporowy,
4 - nózladunkowy,
5 - tarownik,
6 - podzialka,
7 - przeciwwaga,
8 - podporadzwigniz podzialka,
9 - podstawa wagi,

10 - wkret regulacyjny,

II - haczyk do zawieszania odwazników,
12 - termometr,

13 -naczynie szklane,
14 -wypornik,
15 -drut zawieszenia,
16 - obciaznik,
17 - odwaznik.

Ogólny widok wagi hydrostatycznej mechanicznej
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Dzwignia i podstawa z wysuwana podpora

§ 4.1. Ramie ladunko"ve dzwigni dWl.ll1ozowej(rys. l) powinno byc podzielone na 10 równych
czesci za pomoca nozy osadzonych na bocznej powierzclmi dzwigni lub wrebów, ozna-
czonych liczbami, przeznaczonych do zawieszania odwazników.

2. Wreby lub noze boczne powinny w sposób jednoznaczny okreslac dlugosci ramion, na któ-
rych dzialaja odwazniki. Noze boczne powi1l11Ybyc tak wykonane i ustawione, aby odwaz-
niki po zawieszeniu opieraly sie tylko na ich ostrzach.

3. Na przeciwnym ramieniu dzwigni umieszcza sie przeciwwage dla zrównowazenia urzadze-
nia wypornikowego.

§ 5.1. Nóz ladunkowy, na którym zawiesza sie wypornik i odwazniki, moze byc czolowy z wiesza-
kiem lub krzywoliniowy z haczykiem.

2. Wieszak z panewka noza ladunkowego powinien byc zabezpieczony przed zsunieciem sie
z dzwigni.

3. Odleglosc miedzy nozem oporowym a oslonkami nie powinna przekraczac 0,25 mm.

§ 6.1. Waga powinna miec urzadzenie wskazuj ace, skladaj ace sie ze wskazówki sztywno polaczo-
nej z dzwignia i nieruchomej podzialki. Dopuszcza sie urzadzenie wskazujace, skladajace
sie ze wskazówki i nieruchomego wskazu w postaci ostrza zamiast podzialki. Jezeli
wskazówka pod wplywem obciazenia wychyla sie powyzej kreski zerowej, to wskazanie
wagi jest dodatnie, jezeli ponizej, to ujemne.

2. Dlugosc dzialki elementarnej na podzialce nie powinna byc mniejsza niz l mm.

3. Wskazówka powinna przykrywac od 0,25 do 0,75 dlugosci krótszych kresek podzialki i byc
oddalona od podzialki najwyzej o l mm.

4. Kreska srodkowa (zerowa) i co piata kreska podzialki powinny byc dluzsze od pozostalych.

§ 7. Dzwignia z wypomikiem zawieszonym w powietrzu powilma dawac sie ustawiac w polo-
zeniu równowagi za pomoca np. wkreta regulacyjnego w podstawie wagi lub tarownika
umieszczonego na dzwigni. Wkret regulacyjny sluzy jednoczesnie do ustawiania slupka
w polozeniu pionowym.

§ 8.1. Waga powinna miec zderzaki ograniczaj ace wahania dzwigni.

2. Waga moze miec wylacznik odlaczajacy nóz oporowy od panewki.

§ 9.1. Podstawa wagi sklada sie ze slupka i wysuwanej z niego podpory do regulowania wysoko-
sci dzwigni.

2. Podpora dzwigni powinna dawac sie latwo i trwale zamocowywac w danym polozeniu.

3. Podstawa i slupek wagi moga byc wyposazone w urzadzenia dodatkowe, ulatwiajace waze-
nie, np. haczyk do zawieszania odwazników, podstawke pod naczynie szklane itp.

Odwazniki

§ 10.1. Odwazniki powinny stanowic komplet o skladzie: trzy odwazniki 10 g i po jednym odwaz-
niku l g, 0,1 g i 0,01 g.

2. Ksztalt odwazników powinien zapewniac swobodne zawieszanie ich na nozach bocznych
lub wrebach. Odwazniki 0,1 g i wieksze powinny miec ksztalt umozliwiajacy zawieszanie
na nich innych odwazników z kompletu, np. ksztalt konikowy lub walca z dwoma
wkrecanymi haczykami (rys. 2).
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<Y

b)

? I
lOg 19 0,1 g 0,01 g

Rys. 2. Odwazniki uzywane do wag hydrostatycznych: a) odwazniki lwnikowe, b) odwazniki walcowe

3. Odwazniki mosiezne powinny miec gladka, polerowana powloke antykorozyjna, odporna na
scieranie.

4. Czolowe powierzclmie konców odwazników konikowych i czolowe powierzclmie odwazni-
ków walcowych, sluzace do wzorcowania odwazników, moga nie miec powloki antykoro-
zyjnej. Powierzchnie te nie powinny miec ostrych krawedzi.

5. Odwaznik konikowy zawieszany na wrebach, w czesci stykajacej sie z wrebem powinien
miec ostrze o linii ciaglej, bez szczerb, okolo 0,5 mm dluzszej od wrebów. Przekrój po-
przeczny ostrza powinien byc symetryczny wzgledem plaszczyzny symetrii odwaznika, tak
aby obrócenie odwaznika na wrebie o kat 180° powodowalo zmiane wskazania wagi nie
wieksza niz podano w § 16 pkt 2.

6. Odwaznik walcovvy do zawieszania na nozach bocznych powinien miec wkrecany haczyk
umieszczony osiowo, tak aby obrócenie odwaznika na nozu o kat 1800 powodowalo zmiane
wskazania wagi nie wieksza niz podano w § 16 pkt 2.

Urzadzenie wypornikowe

§ 11.1. Urzadzenie wypornikowe sklada sie ze szklanego wypornika (rys. l), drutu platynowego
albo stalowego oraz obciaznika, sluzacego do wyrównywania masy tego urzadzenia.

2. Wypornik powinien miec w górnej czesci oczko do zamocowania drutu zawieszenia,
a w dolnej czesci szklany nadlew sluzacy do wzorcowania objetosci.

3. Obciaznik powinien byc zaopatrzony w haczyk umozliwiajacy zawieszanie na wieszaku
dzwigni.

4. Srednica drutu zawieszenia powinna wynosic 0,2 mm. Dlugosc drutu, liczona od oczka
w wyporniku do oczka w obciazniku, powinna zawierac sie w przedziale (97 -:- 105) lm11.

5. Objetosc nominalna wypornika z polowa dlugosci drutu zawieszenia powinna vvynosic
10 cm3.

6. Masa wypartej przez wypornik i polowe dlugosci drutu wody destylowanej o temperaturze
20 oC powilma byc równowazona odwaznikami o masie 9,966 g :l:0,005 g, przy przyjeciu
gestosci powietrza 0,0012 g/cm3.

7. Masa nominalna urzadzenia wypornikowego powinna wynosic 30 g.

8. Dlugosc szklanego wypornika nie powinna przekraczac 110 mm.
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Termometr, naczynie szklane,skrzynka

§ 12..1. Do \vagi powinien byc dolaczony termometr (rys. l), odpowiadaj acy wymaganiom prze-
pisów metrologicznych o termometrach szklanych uzytkowych.

2.. Podzialka termometru powinna obejmowac zakres co najmniej od 15 oC do 25 oC. Wartosc
dzialki elementarnej na podzialce nie powinna byc wieksza niz 0,5 oC, a dlugosc nie po-
winna byc mniejsza niz 0,7 mm.

3. Wskazane jest, aby termometr byl zaopatrzony w uchwyt (zaczep).do zawieszania na brzegu
naczyma.

§ 14.

Do wagi pOWil1110byc dolaczone cylindryczne naczynie szklane, stabilne, o pionowej osi.
.Wysokosc naczynia powinna byc taka, aby wypornik zanurzony w cieczy z polowa dlugosci
drutu zawieszenia nie dotykal dna naczynia podczas wahm1 wagi.

Skrzynka sluzaca do przechowywania wagi powinna byc tak wykonana, aby wszystkie
czesci wagi mialy swoje stale miejsca i byly unieruchomione w czasie transportu.

§ 13.

Oznaczenia

§ 15.1. Noze boczne lub wreby na dzwigni wagi powinny byc oznaczone kolejno w kierunku od no-
za oporowego do noza ladunkowego cyframi od l do 9. Oznacze11 "O" i "10", odnoszacych
sie do noza oporowego i ladunkowego, nie nanosi sie.

2. Na dzwigni lub podstawie wagi powinny byc nastepujace oznaczenia:

1) nazwa lub znak wytwórcy,

2) numer fabryczny.

3. Masa nominalna urzadzenia wypornikowego powinna byc podana na obciazniku.

4. Wypornik powinien miec nastepujace oznaczenia:

l) numer fabryczny,

2) temperature wzorcowania: 20 oC,

3) objetosc nominalna: 10 cm3.

5. Termometr powinien byc oznaczony numerem fabrycznym.

6. Na skrzynce wagi pOWill11abyc umocowana tabliczka z nastepujacymi oznaczeniami:

l) nazwa lub znak fabryczny wagi,

2) numer fablyczny,

3) znak zatwierdzenia typu,

4) rok produkcji,

5) nazwa lub znak wytwórcy.

7. Odwazniki nie musza miec oznaczell..

Charakterystyki metrologiczne

§ 16.1. Wartosc dzialki elementarnej na podzialce wagi, przy wyporniku zawieszonym w po-
wietrzu, nie pOWill11aprzekraczac 3 mg. W wagach z nieruchomym wskazem (zamiast
podzialki) czulosc powinna byc taka, aby zmiana masy o 3 mg powodowala zmiane
polozenia równowagi o co najmniej l mm.
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2. Zakres rozrzutu wskazali wagi, przy vvyporniku zawieszonym w powietrzu, nie powinien
przekraczac 3 mg.

3. Blad podzialu ramienia dzwigni za pomoca nozy bocznych lub wrebów nie powinien powo-
wac bledu wskazali wagi przekraczajacego::!:: 3 mg.

4. Blad objetosci w)'porn~ka z polowa dlugosci dmtu zawieszenia wlacznie nie powinien po-
wodowac niepewnosci wyznaczenia gestosci wody przekraczajacej::!:: 0,0005 g/cm3. Obje-
tosc wypornika z polowa dlugosci dmtu zawieszenia wlacznie wyznaczona w wodzie
destylowanej o temperaturze 20 °C,przy gestosci powietrza w pomieszczeniu 0,0012 g/cm3,
powinna wynosic 10 cm3::!::0,005 cm3.

5. Blad masy urzadzenia wypornikowego nie powinien przekraczac::!::3 mg.

6. Bledy masy odwazników nie powinny przekraczac wartosci podanych w tablicy:

§ 17. Bledy obiegowe graniczne sa równe bledom granicznymdopuszczalnym podanym w § 16.

Warunki wlasciwego stosowania

§ 18.1. Wagi powinny byc stosowane w pomieszczeniach bez przeciagów, z dala od zródel ciepla,
drgali i wstrzasów.

2. Temperatura powietrza w pomieszczeniu powinna byc stala i wynosic 20 oC ::!::2 oc. Do-
puszczalne zmiany temperatury moga wynosic 0,5 oC w ciagu godziny.

3. Wagi powinny byc ustawione na konsoli scielmej lub na stabilnym stole nie podlegajacym
drganiom.

4. Wagi nalezy odpowiednio konserwowac. Wypornik, drut zawieszenia, naczynie szklane
i tennometr przemywa sie alkoholem etylowym lub - jezeli wage stosuje sie do cieczy
naftowych - czysta benzyna.

Okresy waznosci dowodów kontrolimetrologicznej

§ 19.1. Termin, do którego wagi zatwierdzonego typu moga byc wprowadzone do obrotu lub uzyt-
kowal1ia, okreslany jest w decyzji o zatwierdzeniu typu.

2. Okres waznosci swiadectwa legalizacji lub uwierzytelnienia wagi wynosi 25 miesiecy,
liczac od pierwszego dnia tego miesiaca, w którym legalizacja lub uwierzytelnienie zostalo
dokonane.

Postanowienie przejsciowe

§20. Wagi wyprodukowane i zalegalizowane przed wejsciem w zycie niniejszych przepisów
moga byc nadal legalizowane lub uwierzytelniane, jezeli spelniaja ich wymagania
z vvyjatkiem § 15 ust. 2 pkt 1, ust. 5-6.

Masa odwaznika Blad graniczny dopuszczalny

lOg :i:1,Omg

l a :i: 0,5 mg""

0,1 g :i: 0,3 mg

0,01 g :i: 0,1 mg
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18

ZARZADZENIE NR 30
PREZESA GLÓWNEGO URZEDU MIAR

z dnia 12 grudnia 1994 r.

w sprawie wprowadzenia instrukcji sprawdzania wag nieautomatycznych
klasy dokladnosci 1 -hydrostatycznych mechanicznych do wyznaczania gestosci cieczy

Na podstawie art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. Prawo o miarach (Dz. U. Nr 55, poz.
248) zarzadza sie, co nastepuje:

§ 1.

§ 2.

§ 3.

§ 1.

Wprowadza sie instrukcje sprawdzania wag nieautomatycznych klasy dokladnosci 1 - hy-
drostatycznych mechanicznych do "")Tznaczania gestosci cieczy, stanowiaca zalacznik do ni-
niej szego zarzadzenia.

Instrukcja sprawdzania okresla metody sprawdzania zgodnosci wlasciwosci wag nie-
automatycznych klasy dokladnosci 1 - hydrostatycznych mechanicznych do wyznaczania ge-
stosci cieczy z wymaganiami przepisów metrologicznych o wagach nieautomatycznych
klasy dokladnosci 1 - hydrostatycznych mechanicznych do wyznaczania gestosci cieczy,
wprowadzonych zarzadzeniem m 29 Prezesa Glównego Urzedu Miar z dnia 12 grudnia
1994 r. (Dz. Urz. Miar i Probiernictwa Nr 7, poz. 17), zwanych dalej "przepisami o wa-
gach".

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem 1 stycznia 1995 r.

Prezes

Glównego Urzedu Miar

Krzysztof JvIOI'dzinski

Zalacznik do zarzadzenia nr 30
Prezesa Glównego Urzedu Miar

z dnia 12 grudnia 1994 r. (poz. 18)

INSTRUKCJA SPRAWDZANIA WAG NIEAUTOMATYCZNYCH
KLASY DOKLADNOSCI 1 - HYDROSTATYCZNYCH MECHANICZNYCH

DO WYZNACZANIA GESTOSCI CIECZY

Przedmiot sprawdzania

Instrukcja dotyczy sprawdzania wag nieautomatycznych klasy dokladnosci 1 - hydrostatycz-
nych mechanicznych do wyznaczania gestosci cieczy w zakresie od 0,6 g/cm3 do 2,5 g/cm3
z niepewnoscia 0,001 g/cm3,zwanych dalej "wagami".
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Przyrzady pomiarowe i urzadzenia pomocnicze
stosowane do sprawdzania

§ 2.1. Do sprawdzania wag potrzebne sa nastepujace przyrzady pomiarowe:

l) wagi analityczne z dzialka legalizacyjna o wartosci ::::;0,l mg - do sprawdzania odwazni-

ków iurzadzeniawypomikowego, '

2) wzorce masy II rzedu - do sprawdzania odwazników, wagi i urzadzenia wypomiko-
wego,

3) mikrometr o zakresie pomiarowym (O -7- 25) mm - dosprawdzania srednicy drutu zawie-
szema,

4) przymiar z dzialka elementarna o wartoscilmm - do sprawdzania dlugosci drutu
zawieszenia i wypornika.

2. Do sprawdzania wag potrzebne sa ponadto nastepujace urzadzenia pomocnicze i ciecze:

l) laweczka do sprawdzania wypornika na wadze analitycznej,

2) szaleczka do sprawdzania wagi,

3) woda destylowana,

4) alkohol etylowy.

Warunki sprawdzania

§ 3. Temperatura powietrza w pomieszczeniu przeznaczonym do sprawdzania wag powinna byc
stala i wynosic 20 oC::!:2 oC . Dopuszczalne zmiany temperatury moga wynosic 0,5 oC
w ciagu godziny.

Przygotowanie wagi do sprawdzania

§ 4.1. Przed zlozeniem wagi nalezy oczyscic wszystkie jej czesci. Odwazniki, dzwignie, noze
i panewki czysci sie czysta, miekka sciereczka lub pedzelkiem. Wypomik i drut zawieszenia
przemywa sie alkoholem etylowym.

2. Wage sklada sie zgodnie z instrukcja obslugi, przy czym nalezy unikac dotykania golymi
rekami czesci wagi, a w szczególnosci wypomika i drutu zawieszenia.

3. Podczas skladania wagi nalezy zwrócic uwage na to, aby dzwignia i wkret regulacyjny w
podstawie wagi lezaly w jednej plaszczyznie.

4. Po zawieszeniu wypornika nalezy ustawic polozenie równowagi wagi za pomoca wkreta
regulacyjnego w podstawie wagi lub tarownika (wskazówka powinna pokryc sie z kreska
srodkowa podzialki). Nalezy przy tym uwazac, aby slupek nie mial widocznego odchylenia
od pionu.

5. W wagach z vvylacznikiem, nakladanie i zdejmowanie wypomika lub odwazników powinno
odbywac sie przy wadze wylaczonej.

Przebieg sprawdzania

§ 5. Sprawdzanie wag obejmuje kolejno nastepujace czynnosci:

l) ogledziny zewnetrzne,

2) sprawdzenie konstrukcji,

3) sprawdzenie charakterystyk metrologicznych.
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ogledziny zewnetrzne

0. \V toku ogl~dzin zewnetrznych nalezy sprawdzic, czy noze boczne lub wreby, dzwignia
wagi, urzadzenie wyporniko\ve, termometr i skrzyn1-camaja oznaczenia zgodne z wymaga-
niami § 15 przepisów o wagach.

Sprawdzanie konstrukcji i wykonania

~ 7.1. Nalezy sprawdzic, czy konstrukcja i wykonanie wagi, odwazników, urzadzenia wypor-
nikowego, termometru, naczynia szklanego i skrzynki odpowiadaja \vymaganiom § 3-14
przepisów o wagach.

2. W nowych wagach nalezy sprawdzic, czy ich wykonanie odpowiada wzorowi zatwier-
dzonego typu. Na podstawie dokumentacji sprawdza sie, czy materialy, z których zostala
wykonana waga, zgodne sa z wymaganiami § 2 przepisów o wagach.

§ 8.

§ 9.

§ 10.1.

Sprawdzanie charakterystyk metrologicznych

Sprawdzanie wag obejmuje:

l) sprawdzenie odwazników,

2) sprawdzenie \vartosci dzialki elementarnej podzialki wagi przy wyporniku zawieszo-
nym w powietrzu,

sprawdzenie zakresu rozrzutu wskazali wagi,

sprawdzenie równomiernosci podzialu ramienia dzwigni,

sprawdzenie wskazali wagi przy zastosowaniu wody,

sprawdzenie masy urzadzenia wypornikowego,

wyznaczenie maksymalnej gestosci, jaka moze byc mierzona za pomoca wagi.

3)

4)

5)

6)

7)

Sprawdzanie odwazników

Komplet odwazników sprawdza sie metoda podstawiania (tary) na wagach analitycznych,
z dzialka legalizacyjna o wartosci ::;0,1 mg, za pomoca wzorców masy II rzedu. W tym celu
na szalke wagi stawia sie najpierw wzorzec i odczytuje wskazanie wagi II' a nastepnie
odwaznik sprawdzany i odczytuje sie wskazanie wagi 12,Wyniki wpisuje sie do zapiski
sprawdzenia (cz. I zapiski sprawdzenia - zalacznik nr 2 do niniejszej instrukcji). Nastepnie
oblicza sie bladmasy odwaznika b = 12- II .

Sprawdzanie wartosci dzialki elementarnej wagi
przy wyporniku zawieszonym w powietrzu

Wartosc dzialki elementarnej wagi przy wyporniku zawieszonym w powietrzu sprawdza sie
w nastepujacy sposób (cz. II zapiski sprawdzenia - zalacznik nr 2 do niniejszej instrukcji):

l) wage z wypornikiem zawieszonym w powietrzu doprowadza sie do polozenia równo-
wagi zgodnie z § 4 ust. 4. W zapisce sprawdzenia zapisuje sie trzy kolejne skrajne polo-
zenia wskazówki el, e2, e] i oblicza sie polozenie równowagi II'

2) na trzecim, czwartym lub piatym nozu bocznym lub wrebie zawiesza sie odwaznik
o masie 0,01 g (co jest równoznaczne z polozeniem dokladki a równej od 3 mg do 5 mg
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3)

w odniesieniu do noza ladunkowego), zapisuje sie trzy kolejne skrajne polozenia
wskazówki oraz oblicza sie polozenie równowagi 12,

oblicza sie róznice polozen równowagi S = 12- II; po podzieleniu wartosci dokladki a
przez róznice POlOZelIrównowagi S otrzymuje sie wartosc dzialki elementarnej d
w miligramach:

d=f!..
S

2. W przypadku wag z urzadzeniem wskazujacym, majacym zamiast podzialki wskazówke
i nieruchomy wskaz, dokladka a = 3 mg powinna powodowac zmiane polozenia równowagi
o co najmniej l mm.

Sprawdzanie zakresu rozrzutu wskazan wagi przy wyporniku zawieszonym w powietrzu

§ 11. Zakres rozrzutu wskazm1 wagi, przy wyporniku zawieszonym w powietrzu, sprawdza sie
w nastepujacy sposób (cz. III zapiski sprawdzenia - zalacznik nr 2 do niniejszej instrukcji):

1) dzwignie wagi ustawionej wedlug § 4 ust. 4 wychyla sie z polozenia równowagi, notuje
polozenia skrajne wskazówki eI' e2 , e3 i oblicza polozenie równowagi l,
pomiar powtarza sie cztery razy,

oblicza sie róznice miedzy wartoscia maksymalna i minimalna z obliczonych polozen
równowagi r = Il/wX- lII/In' mnozy otrzymana wartosc przez wartosc dzialki elementar-
nej d i otrzymuje sie zakres rozrzutu wskazan V = r . d.

2)

3)

Sprawdzanie równomiernosci podzialu ramienia dzwigni

§ 12.1. Równomiernosc podzialu rmnienia dzwigni za pomoca nozy bocznych l ub wrebów spraw-
dza sie w nastepujacy sposób (cz. IV zapiski sprawdzenia - zalacznik nr 2 do niniejszej
instrukcji):

l) wage z zawieszona szal eczka i zawieszonym odwaznikiem o masie lOg na nozu
ladunkowym (zamiast wypornika) doprowadza sie do zerowego polozenia równowagi,
dokladajac na szaleczke odwazniki analityczne,

zdejmuje sie odwaznik lOg z haczyka wieszaka i zaklada sie go na nóz boczny l ub
wrab oznaczony cyfra "9"; na szaleczke doklada sie odwaznik o masie l g z kompletu
odwazników analitycznych; z polozen skrajnych wskazówki oblicza sie polozenie
równowagi II' notuje sie je w zapisce sprawdzenia, a nastepnie po pomnozeniu przez
wartosc dzialki elementarnej d otrzymuje sie blad podzialu ramienia dzwigni PI = II . d
w miejscu noza bocznego lub wrebu oznaczonego cyfra "9".

2. W podobny sposób, jak podano w ust. l, sprawdza sie nastepne noze boczne lub wreby,
przesuwajac kolejno odwaznik 10 g o jeden nóz boczny lub wrab i obciazajac przy tym
szaleczke odwaznikiem l g (suma obciaze11m).

2)

Sprawdzanie wskazan wagi przy zastosowaniu wody

§ 13.1. Temperatura powietrza i wody powinna wynosic 20 oC:!: 2 oC. Wartosci temperatur nalezy
odnotowac w zapisce sprawdzenia. (cz. V zapiski sprawdzenia - zalacznik nr 2 do niniejszej
instrukcji).

2. Sprawdzenia wskazan wagi dokonuje sie w nastepujacy sposób:

l) po wytarowaniu wagi wedlug § 4 ust. 4 wypornik zawieszony na wadze zanurza sie
w wodzie destylowanej nalanej do naczynia szklanego. Polozenie wypornika w wodzie
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2)

reguluje sie za pomoca wysuwanej podpory dzwigni w taki sposób, aby po dopro-
wadzeniu dzwigni do wyznaczonego polozenia równowagi wypornik i polowa dlugosci
drutu byly zanurzone w wodzie. Banki powietrza przylegajace do wypornika usuwa sie
precikiem,

do zapiski sprawdzenia wpisuje sie z tablicy 1 graniczna wartosc masy odwazników mo
doprowadzajaca wage do polozenia równowagi w zaleznosci od temperatury wody (IV'
N a nozach bocznych lub wrebach zawiesza sie odwazniki lOg, 1 g, 0,1 g, 0,01 g
w taki sposób, aby zostalo osiagniete polozenie równowagi. Masa m tych odwazników,
odniesiona do noza ladunkowego, powinna miescic sie w granicach podanych w tabli-
cy 1. Jezeli masa m odwazników odniesiona do noza ladunkowego, równowazaca wy-
pór wypornika z polowa dlugosci drutu zawieszenia, jest wieksza od wartosci granicz-
nych mo' to nalezy wypornik wywzorcowac, szlifujac jego nadlew, tzn. zmniejszajac
jego objetosc, tak aby masa 111miescila sie w dopuszczalnych granicach. Graniczne
wartosci masy mo odwazników doprowadzajacych wage zwypornikiem zanurzonym
w wodzie destylowanej do wyznaczonego polozenia równowagi, przy objetosci
wypornika z polowa dlugosci drutu zawieszenia wlacznie V = 10 cm3 :I: 0,005 cm3
i srednicy drutu <P= 0,2 mm, podano w tablicy 1.

Tablica 1

3. Wartosc liczbowa objetosci wypornika oblicza sie ze wzoru:

V = 111(1-O,000143) + a
PIV- O,0012

gdzie:

V - wartosc liczbowa objetosci wypornika, wyrazona w cm3,

m - wartosc liczbowa masy odwazników równowazacych wypornik, odniesiona do
noza ladunkowego, wyrazona w gramach,

Pw - wartosc liczbowa gestosci uzytej wody, wyrazona w g/cm3,

CI - liczba zalezna od srednicy drutu zawieszenia (0,005 dla srednicy drutu 0,2 mm).

Przyklad sprawdzenia wskazaI1 wagi poprzez wyznaczenie gestosci wody

Wage z wypornikiem zanurzonym w wodzie destylowanej o temperaturze 20 oC doprowadzono do wyznaczonego
polozenia równowagi przez zarozenie odwazników 10 g i 1g na nóz "9", odwaznika 0,1 g na nóz "6" i odwaznika
0,01 g na nóz "8".

Temperatura wody 10 x gestosc wody
Graniczne wmiosci masy odwazników

doprowadzajacych wage do polozenia równowagi

t", 10 p,.. 111"

oC g/cmJ cr'"

17,0 9,988 9,972 ==0,005
17,5 9,987 9,971 :!:0,005
18,0 9,986 9,970 :!::0,005
18,5 9,985 9,969 ==0,005
19,0 9,984 9,968 ==0,005
19,5 9,983 9,967 :!:0,005
20,0 9,982 9,966 ==0,005
20,5 9,981 9,965:!: 0,005
21,0 9,980 9,964:!: 0,005
21,5 9,979 9,963 :!:0,005
22,0 9,978 9,962:!: 0,005
22,5 9,977 9,961 :!:0,005
23,0 9,975 9,959 :!:0,005
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Masa zawieszonych odwazników, odniesiona do noza ladunkowego, 171= 9,968 g miesci sie w granicach
9,966 g:l: 0,005 g. Wartosc 9,966 g wpisano do zapiski sprawdzenia jako m".
Po podzieleniu masy odwazników m przez objetosc wypornika V=10cm], otrzymuje sie surowy wynik gestosci wody:

mw=-
V

Poprawiony wynik gestosci wody oblicza sie ze wzoru:

, PU'= w + 0,0003w + 0,0012 g/cmJ

zatem:

p" = (0,9968 + 0,0003 + 0,0012) g/cm} = 0,9983 g/cmJ

Gestosc wody w temperaturze 20 oC, zgodnie z wartosciami podanymi w tablicy 2, wynosi:

PU'l = 0,9982 g/cmJ

Blad wyznaczenia gestosci wody, bedacy róznica miedzy wyznaczona wartoscia a wartoscia podana w tablicy 2, zgod-
nie z § 16 ust 4 przepisów o wagach, nie powinien przekraczac:!: 0,0005 g/cmJ. W przykladzie blad ten wynosi:

Pw- P"I= (0,9983 - 0,9982) glcmJ = + 0,0001 glemJ

Gestosc wody w temperaturach od 17 oC do 23 oC podano w tablicy 2:
Tablica 2

Sprawdzanie masy urzadzenia wypornikowego

§ 14. Mase urzadzenia wypornikowego, tzn. wypornika, drutu zawieszenia, obciaznika, wyznacza
sie na wadze analitycznej. Mase wyznaczona 11-1wpisuj e sie do zapiski sprawdzenia (cz. VI
zapiski sprawdzenia - zalacznik nr 2 do niniejszej instrukcji) i oblicza blad masy urzadzenia
wypornikowego jako róznice miedzy masa wyznaczona j\1 a masa nominalna J\;l".

Wyznaczanie maksymalnej gestosci. jaka moze byc mierzona za pomoca wagi

§ 15. Maksymalna gestosc, jaka moze byc mierzona za pomoca wagi, wyznacza sie w nastepujacy
sposób (cz. VII zapiski sprawdzenia - zalacznik nr 2):

Temperatura wody Gestosc wody

tU' P"

oC l
glcmJI

17,0 0,9988

17,5 0,9987

18,0
I 0,9986

18,5 0,9985

19,0 0,9984

19,5 0,9983

20,0 0,9982

20,5 0,9981

21,0 0,9980

21,5 0,9979

22,0 0,9978

22,5 0,9977

23,0 0,9975
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1) wyznacza sie mase wypornika, kladac \vypornik na szalke wagi analitycznej,
a obciaznik sluzacy do wyrównywania masy na plyte wagi lub dodatkowa podstawke,
tak aby nie obciazal szalki,

od w)'niku wazenia odejmuje sie 1 g oraz nadwyzke ponad calkowita liczbe gramów
i wpisuje sie do zapiski sprawdzenia jako mase wypornika lvl.,
dzieli sie mase \vypornika j\;Jprzez nominalna objetosc wypornika V = 10 cm3;,\vynik
stanowi maksymalna gestosc, jaka moze byc w)'znaczana za pomoca wagi.

2)

3)

Sprawdzanie urzadzenia wypornikowego

§ 16.1. Jezeli wyniki sprawdze11wymienionych w § 8 pkt 2, 3 i 4 sa negatywne, a zachodzi potrzeba
oceny, czy urzadzenie wypornikowe wykonane jest zgodnie z wymaganiami przepisów
o wagach, to sprawdza sie je na wadze analitycznej.

2. Do sprawdzenia urzadzenia wypornikowego waga analityczna powinna byc odpowiednio
przystosowana. Przystosowanie wagi polega na tym, ze nad szalke wagi miedzy druty
palaka wstawia sie laweczke, na której stawia sie naczynie z woda. Laweczka nie moze
obciazac szalki i hamowac jej swobodnych wahal1.

3. N a górnej czesci palaka zawiesza sie urzadzenie wypornikowe, tak aby dolny koniec wypor-
nika znajdowal sie co najmniej 15 mm nad laweczka. Nastepnie wyznacza sie polozenie
równowagi za pomoca odwazników wlaczniko\vych lub odwazników ustawionych na dru-
giej szalce wagi.

4. Z kolei na laweczce ustawia sie naczynie z woda destylowana i mierzy sie temperature
wody. Wypornik zawieszony na wadze zanurza sie w wodzie wraz z polowa dlugosci drutu.
Wypornik nie moze dotykac scianek ani dm naczynia. Z powierzchni wypornika usuwa sie
precikiem pecherzyki powietrza. Wage z za\\ icszonym i zanurzonym wypornikiem dopro-
wadza sie do poprzednio wyznaczonego polozenia równowagi, dokladajac na szalke po stro-
nie \vypornika odwazniki o masie 111.Masa m powinna miescic sie w granicznych
wartosciach m(}podanych w tablicy 1.

Dokumentowanie wyników sprawdzenia

§ 17. Wyniki sprawdzenia wagi wpisl~e sie do zapiski sprawdzenia, stanowiacej zalacznik nr 1
do niniejszej instrukcji. Przyklad wypelnionej zapiski sprawdzenia przedstawiono w zalacz-
niku nr 2 do niniejszej instrukcji.

§ 18.1. Jezeli w wyniku sprawdzenia stwierdzono, ze waga odpowiada wymaganiom przepisów
o wagach, to nalezy wystawic swiadectwo legalizacji lub uwierzytelnienia.

2. Jezeli waga nie odpowiada wymaganiom przepisów to, na zyczenie zglaszajacego, nalezy
wydac decyzje o odmowie legalizacji lub uwierzytelnienia oraz protokól z wynikami
sprawdzenia.
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ZALACZNIK NR l
do instrukcji sprawdzania wag

hydrostatycznych mechanicznych

........................

(pieczatka urzedu)

ZAPISKA SPRAWDZENIA WAGI HYDROSTATYCZNEJ

Nr zgl. ''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Waga hydrostatyczna mechaniczna do wyznaczania gestosci cieczy w zakresie od g/cm'

do , g/cm', z niepewnoscia 0,001 g/cm', typu -znaku* .......................................

produkcji ,

nr fabI. , rok produkcji " Waga zaopatrzona jest w wypornik

o objetosci nominalnej 10 cm' oznaczony numerem fabrycznym ,

komplet odwazników o masach nominalnych: 10 g (x3), 1 g, 0,1 g, 0,01 g i termometr o zakresie

pomiarowym oc.

Masa urzadzenia wypornikowego " g, srednica drutu zawieszenia 0,2 mm,

dlugosc drutu 100 mm. Waga nowa - uzytkowana - naprawiana* zostala sprawdzona

w dnia..............................

Wage zalegalizowano - niezalegalizowano, uwierZ"jtelniono - nieuwierzytelniono*.

Sprawdzal: "''''''''''''''''''''''''''''''''''

* niepotrzebne skreslic

I. Sprawdzenie odwazników metoda podstawiania

Masa nominalna Wskazania wagi Blad masy odwaznika Blad graniczny
odwaznika 1,- przy wazeniu wzorca b = lz- l, dopuszczalny

lz- przy wazeniu odwaznika
mo- mo- mg" "

l =
lOg

,
lz=
l =

10g
,

l, =
l =

10g
,

l, =
l =

1 o-
I

"
lJ=

l =
0,1 g

J

12=

l =
0,01 g

I

l, =
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VII. Obliczenie mal{symalnej gestosci mierzonej za pomoca wagi

Masa wypornika Objetosc wypornika Maks. gestosc mierzona
M= g V= 10 cm] M: V= g/cm]

II. Sprawdzanie wartosci dzialki elementarnej przy wyporniku w powiett"zu IV. Sprawdzenie równomiernosci podzialu

I Polozenia skrajne Wm10sc OdwaZ- Masa1/! Blad
Dokladkal

Polozenie Róznica Wartosc graniczna nik 10 g na nozu Polozenie Blad
równowagi S= 1,-1, dzialki równowagi podzialu gral1lczny

CI dopusz- na nozu ladul1- dopusz-
l=e,+2e2+e] d=f!. czaina kowym l P=l.d

e, e, e, czalny
4 S

mg dz dz dz dz dz mg I11g - g dz 111" mg"
x l = 3 lO O O O,

I
5 1,= 9 I 1=,

III. Spmwdzenie zakresu rozrzutu wskazalI wagi 8 2 1,=
;,3

PoloZeniaskrajne
Polozenie Blad 7 1

1,=
równowagi Róznica Blad graniczny

.J

Wypornik
l=e,+2e2+e]

r = l,,,,,- l mi. V= r.d dopusz- 6 4 1=e, e. e,
4 czalny

,

dz dz dz dz dz mg I11g 5 5 1=5

1= 4 G 1=, "
w

powietrzu l, = 3 3 7 1,=

l, = 2 8 1=.,

l, =
I

I 9 1=9

V. Sprawdzenie wslmzan wagi przy zastosowaniu wody

Masa odwazników odniesiona

Wypornik zawieszony do noza Iadunkowego
Polozenie Blad Blad graniczny

na wadze nominalna
równowagi 171- m" dopuszczalny

zastosowana

g g dz O' O'
"" ""

w powietrzu - - l"= O
o temperaturze oc

- -

w wodzie destylowanej
o temperaturze oc m,,= m= 1= O :!:0,005

VI. Sprawdzenie masy urzadzenia wypornikowego

Masa nominalna Masa wyznaczona Blad masy Blad graniczny
, M M-, dopuszczalny

O' O'
mg mO'"" "" ""

30 ::!:3
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ZALACZNIK NR 2
do instrukcji sprawdzania wag

hydrostatycznych mechanicznych
..........................................

(pieczatka urzedu)

ZAPISKA SPRAWDZENIA WAGI HYDROSTATYCZNEJ

Nr zgl. 12/94

Waga hydrostatyczna mechaniczna do wyznaczania gestosci cieczy w zakresie od 0,6 g/cm3

do 2,5 g/cm3, z niepew110scia0,001 glem3,-lyfffi- znaku* 'VV:Ji'produkcji 'TECJ-{9{jp2(ar~

li fabr. 1023, rok produkcji 1982. Waga zaopatrzona jest w wypornik o objetosci nominalnej 10 cm3

oznaczony numerem fabrycznym 518,

komplet odwazników o masach nominalnych: 10 g ex3), l g, 0,1 g, 0,01 g i tenllometr o zakresie

pomiarowym (O-=- 40)oC.

Masa urzadzenia wypornikowego 30 g, srednica drutu zawieszenia 0,2 mm, dlugosc dmtu 100 mm.

Waga-tWWa- uzytkowana- napra'vviana*zostala sprawdzonaw Ok:J:.I?!JO'lu!Jln'Ur-z'{.ffzieiJyf]ar'lUWar-

s-z'a'lUiednia 12 styczna 1994 r.

Wage zalegalizowano - nicz:a1c2T.liz:o\vano.J.:i'vvicl"L"viclniononic<.l'vvicrz'vic1niono*.

Sprawdzal: J. 'J(sJ'luafskj

* niepotrzebne skreslic

L Sprawdzenie odwazników metoda podstawiania

Wskazania wagi Blad nasy odwaznika Blad granicznyMasa nominalna II - przy wazeniu wzorca b = l] - II dopuszczalny
odwaznika 11- przy wazeniu odwaznika

m" mg m"b b

10 g
II= 0,00

+0,69 zl
11= zO,69

10 g
II = 0,00 +0,60 zl

12= +0,60

lOg
l}= i:.l,OO

+1,00 zl

l] = +1,00

l er l, = +0,05
+0,15 zO,5"

12= +0,20

0,1 g
II = +0,52 -0,25 :tO,3
/2= +0,27

0,01 g
II = +0,51

0,00 :ta,]
12= +0,51
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VII. Obliczenie maksymalnej gestosci mierzonej za pomoca wagi

Masa wypornika Objetosc wypornika Maks, gestosc mierzona
M= 25g V= 10 cm) M: V= 2,5g/cm)

Redakcja: Biuro Prawne Glównego Urzedu Miar, 00-139 Warszawa, ul. Elektoralna 2.

Druk, prenumerata i kolportaz: WydawnictwaNormalizacyjne "ALFA"-"WERO" Sp, z 0.0.

00-511 Warszawa, ul. Nowogrodzka 22

Pojedyncze egzemplarze Dziennika Urzedowego mozna nabywac

w Centralnej Ksiegarni Norm, 00-820 Warszawa, uL Sienna 63, tel. 207023

Tloczono z polecenia Prezesa Glównego Urzedu Miar

cena: 30400 zl

, II. Sprawdzanie wartosci dzialki elementarnej przy wyporniku w powietrzu IV. Sprawdzenie I'ównomiernosci podzialu

I Wartosc

odwaz-I \1asa/IlDOkladkal
Polozenia skrajne Polozenie Róznica Wartosc Polozenie Blad Blad

grallIczna nik 10 g na nozu graniczny

i (J równowagi S=I,- l, dzialki dopusz-

na nozu Iladun-

równowagi podzialu
dopusz-

i
I

l=c,+2c,+c, d= 'l. czalna kowym I P=I.d
e c. c, czalny

i !
'

4 S

i mg i dz I dz dz dz dz mg mg - a dz mg I mg"
I i I la ! O O:\ ., l .,

I

l, = +0,5 O

!
- ! i

-
I! 1,7 3 3

l i
i

i i I I i
,

i I, O 4 1,= +2,2 9 1 1,=0,1 0,3I i i
i

III. Sprawdzeuie zakresu rOZl"zutuwskazan wagi 8 I 2 1,=0,5 1,S
!

Polozenia skrajne
Polozenie Blad 7 3

równowagi Róznica Blad graniczny 1,=0,0 0,0

Wypornik 1= c, +2e, +e)
r = '""" - I ",h, v= r d dopusz- 6 4 I"=O,G

",3
e, e, e, 1,S

4 czalny

dz dz dz dz dz mg mg 5 5 15=O,S 2A
I

( = +0,37I 3 2 2,5 4 6 1(,=0,2 O,G
W

powietrzu 4 2,5 4 l, = +0,75 3 7 '-=0,2 O,G
O,3S 1,14 3

3,5 ? 3 I, = +0,37 2 8 I,,=O,S 2A,J

4,5 3,5 4,5 " = +0,50 l 9 1,=0,5 1,5

V. Sprawdzenie wskazan wagi przy zastosowaniu wody

Masa odwazników odniesiona
Polozenie Blad Blad graniczny

Wypornik zawieszony do noza ladunkowego
na wadze nominalna

równowagi 111- 171" dopuszczalny
zastosowana

<1 <1 dz <1 a
b b b b

w powietrzu - - 1..=0 - -
o temperaturze 20 oC

w wodzie destylowanej
111"= 9,9GG 111= 9,9G8 l = O + 0,002 :I: 0,005

o temperaturze 20 oC

VI. Sprawdzenie masy urzadzenia wypornikowego

Masa nominalna Masa wyznaczona Blad masy Blad graniczny
M" M M-Jv( dopuszczalny
<1 g mg mgb

30 30,00215 +2,15 :1:3


