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ZARZADZENIE NR 40
PREZESA GLÓWNEGO URZEDU MIAR
z dnia 23 grudnia 1994 r.
w sprawie wprowadzenia przepisów metrologicznych
o wagach nieautomatycznych klasy dokladnosci 2, 3 i 4 ogólnego przeznaczenia
Na podstawie art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 1".Prawo o miarach (Dz. U. Nr 55, poz.
248) zarzadza sie, co nastepuje:
§ 1.
S 'J
S
.-.

Ss ".).

Wprowadza sie przepisy metrologiczne o wagach nieautomatycznych klasy dokladnosci 2, 3
i 4 ogÓlnego przeznaczenia, stanowiace zalacznik do niniejszego zarzadzenia.
Przepisy metrologiczne okreslaja wymagania, jakim powinny odpowiadac wagi nieautomatyczne klasy dokladnosci 2, 3 i 4 ogólnego przeznaczenia podlegajace kontroli metrologicznej, warunki wlasciwego ich stosowania oraz okresy waznosci dowodów kontroli
metrologicznej.
Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem l stycznia 1995 r.

Prezes
Glównego Urzedu Miar
Krzysztof

iVJordzinski

,--

Zalacznik do zarzadzenia nr 40
Prezesa Glównego Urzedu Miar
z dnia 23 grudnia 1994 r. (poz. 26)

PRZEPISY METROLOGICZNE O WAGACH NIEAUTOWlTYCZNYCH
KLASY DOKLADNOSCI
2, 3 i 4 OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA
Postanowienia

ogólne

§ J.1. Przepisy dotycza wag nieautomatycznych klasy dokladnosci 2, 3 i 4 ogólnego przeznaczenia, zwanych dalej "wagami", które w procesie wazenia wymagaja udzialu operatora
w umieszczaniu i zdejmowaniu ladunku, równowazeniu i odczytywaniu wyniku.
2. Ze wzgledu na sposób wskazywania wyników, wagi dziela sie na:
l)
2)

wagi bez podzialek mianowanych w jednostkach masy (wagi odwazn ikowe),
wagi z podzialkami (analogowymi lub cyfrowymi) mianowanymi w jednostkach masy.

3. Ze wzgledu na sposób równowazenia, wagi dziela sie na:
l)
2)
3)

wagi o rÓwnowazeniu nieautomatycznym, ktÓre wymagaja udzialu operatora w doprowadzeniu do polozenia równowagi,
\-vagi o równowazeniu pÓlautomatycznym, w których zakres równowazenia automatycznego jest mniejszy od zakresu wazenia,
wagi o równowazeniu automatycznym, ktÓre samoczynnie osiagaja polozenie rÓ,.\lnowagI.

4. Ze wzgledu na konstrukcje i wykonanie, wagi dziela sie na:
l) .l)rostodzwigniowe,
2) uchylne,
3) sprezynowe,
4) elektroniczne.

Okreslenia
§ 2.1. Wagi prostodzwigniowe sa to wagi z jednym wyznaczonym polozeniem równowagi

dzwigni, w których ciezar ladunku jest równowazony przez zmiane masy obciazników
(odwaznikÓvv)albo dlugosci ramienia dzwigni, na ktÓrymone dzialaja.
Wagami prostoclzwigniowymisa wagi: równoramienne, nierównoramienne, wlacznikowe.
przesuwnikowe.
2. Wagi uchylne sa to wagi z wieloma polozeniami równowagi, w których ciezar ladunku jest
równowazony samoczynnie przez dzwignie z obciaznikiem, przyjmujaca rózne polozenia
rÓwnowagiw zaleznosci od masy ladunku.
Wagi uchylne moga byc pelnouchylnealbo prostodzwigniowo-uchylne.
3. Wagi sprezynowe sa to wagi, w których ciezar ladunku jest równowazony przez
odksztalcenie sprezyny, spowodowaneciezarem tego ladunku.
Odmiana wag sprezynowych sa wagi dzwigniowo-sprezynowe.
4. Wagi elektroniczne sa to wagi, w których ciezar ladunku jest równowazony przez
elektromechaniczny przetwornik sity, a wartosc wytworzonego w nim sygnalu elektrycznego jest wskazywana przez miernik elektroniczny.
Odmiana wag elektronicznych sa wagi dzwigniowo-elektroniczne (hybrydowe).
5. Wagi kalkulacyjne sa to wagi elektroniczne wyposazone w urzadzenie do wyznaczania
naleznosci, dzialajace na zasadzie mnozenia zwazonej masy towaru przez nastawiona cene.
6. Wagi kalkulacyjne samoobslugowe sa to wagi kalkulacyjne przeznaczone do obslugi przez

kupujacego, wyposazone w klawiaturez oznaczeniami wazonych towarów.
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7. Wagi wiejodzialkowe sa to wagi, których zakres pomiarowy podzieJony jest na podzakresy
wybierane samoczynnie odpowiednio do obciazenia, w których wartosci dzialki legalizacyjnej sa rózne.
8. Wagi porównawcze "plus-minus" sa to wagi sluzace do wyznaczania róznicy masy wazonych ladunków na "plus" i "minus" wzgledem nastawionej wartosci nominalnej.
9. Wagi liczace sa to wagi wyposazone w urzadzenie do wyznaczania liczby sztuk jednakowych przedmiotów w ladunku na podstawie masy jednostkowej przedmiotu.
Urzadzeniem tym jest:
])
2)

w wagach mechanicznych - uklad dzwigniowy o stalych przekladniach liczenia,
w wagach elektronicznych - uklad kalkulacyjny.

] O. Obciazenie maksymalne Max jest to najwieksze dopuszczalne
uwzgledniania dodatniego zakresu równowazenia tary.

obciazenie

wagi

bez

1]. Obciazenie minimalne Min jest to wartosc obciazenia, ponizej której wynik wazenia moze
byc obarczony duzym bledem wzglednym.
12. Zakres wazenia jest to przedzial miedzy obciazeniem minimalnym a obciazeniem maksymalnym.
13. Dzialka eJementarna etjest to, wyrazona w jednostkach masy, wartosc:
l)
2)

róznicy miedzy wartosciami dwóch sasiednich kresek podzialki przy wskazaniu analogowym,
róz.nicy miedzy dwoma kolejnymi wskazaniami wagi przy wskazaniu cyfrowym.

14. Dzialka legalizacyjna e jest to, wyrazona w jednostkach masy, umowna \vartosc, ktÓra jest
podstawa do k!asy1J.kacjiwag i okreslania b1edów granicznych dopuszczalnych wagi.
15. Urzadzenie zerujace jest to urzadzenie umozliwiajace ustawienie na zero wskazania \vagi
nieobciazonej. Moze byc ono wykonane jako:
1) nieautomatyczne urzadzenie zerujace, za pomoca którego operator ustawia wskazanie
wagI na zero,
2) pólautomatyczne urzadzenie zerujace, które wymaga uruchomienia funkcji ustawiania
wskazania wagi na zero przez operatora,
3) automatyczne urzadzenie zerujace, które samoczynnie (bez udzialu operatora) Llstawia
wskazanie wagi na zero.
16. Inicjujace urzadzenie zerujace jest to urzadzenie automatyczne, które samoczynnie ustmvia
na zero wskazanie wagi przy jej wlaczeniu (bez wzgledu na obciazenie szalki przed
wlaczeniem wagi).
17. Podtrzymujace urzadzenie zerujace jest to urzadzenie automatyczne,
utrzymuje wskazanie zerowe w pewnym przedziale zmian obciazenia.

którc samoczynnic

18. Urzadzenie do równowazenia tary jest to urzadzenie, które umozliyvia ustawienie na zero
wskazania wagi obciazonej. Urzadzenie to moze byc:
1) dodcuace (T+), które równowazenie tary wykonuje poza zakresem pomial"Owym,
2) odejmujace (T- ), które równowazenie tary wykonuje wewnatrz zakresu pomiarowego.
] 9. Kalibracja wagi jest to zbiór operacji ustalajacych relacje miedzy wartoscia masy \vskazana
przez wage a ITlasawzorca (odwaznika kalibracyjnego), stanowiacego obcia:i:enie \\lagi oraz
dokonujacych korekcji wskazania, jezeli zachodzi taka potrzeba.
Kalibracja wagi moze byc:
l)
2)

wewnetrzna, z odwaznikiem kalibracyjnym wbudowanym w wage,
zewnetrzna, z odwaznikiem kalibracyjnym stanowiacym wyposazenie wngi.
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dokladnosci wag

~ :).1. Wagi, w zaleznosci od wartosci dzialki legalizacyjnej i liczby dzialek legalizacyjnych, dzieli
sie na cztery klasy dokladnosci:
] ) l - specjalna,
. l
7
~) 7- - wyso<a,
:)) 3 -- srednia,
4) 4 - zwykla.
2. Wymagania dla wag klasy clokladnosci 1 sa okreslone odrebnymi przepisami.
3. Warlosci dzialek legalizacyjnych e, minimalne i maksymalne liczby n dzialek legalizacyjnych oraz minimalne obciazenie wagi Min, wyrazone liczba dzialek elementarnych d dla
wag poszczególnych klas dokladnosci, sa podane w tablicy:

---.-

Klasa
clokladnosci,
nazwa
..
I oznaczenie

Liczba dzialek legalizacyjnych
n=- Max
e

Wartosc dzialki
legalizacyjnej
C

Obciazenie
minimalne

minimalna

maksymalna

Min (dolna granica)

0,00 I g c:;e c:;0,05 g

100

l 00 000

10 d

O,lgC:;c

5000

I00 000

50 d

0,0 l g:; e c:;2 g

100

]0000

20 d

5gC:;c

500

10000

20 d

0,1 g c:;e

100

1000

JOd

-

Klasa 1
Wysoka

CD
Klasa 3'
Srednia

CTID
Klasa 4
Zwykla
--

CillD
4. Wartosc dzialki legalizacyjn~j e powinna byc wyrazona w jednostkach masy i przyjmowac
warlosci ],2,5 lub ich dziesietne wielokrotnosci, lub podwielokrotnosci, przy czym:

l) w wagachz podzialkamibezpomocniczychurzadzell.odczytowych:e == d,
2) w wagach z podzialkami wyposazonymi w pomocnicze urzadzenia odczytowe, o których mowa w §19:
1 d 'S,C 'S, IOd

3)

gdzie:
d - wartosc dzialki elementarnej pomocniczego urzadzenia odczytowego,
w wagach bez podzialek, e jest wartoscia umowna równa wartosci ustalonej \\1 porozumieniu z wytwórca przy zatwierdzaniu typu wagi.

5. Wagi wyposazone w kilka urzadzell. wskazujacych powinny miec jednakowa wartosc dzialki
legalizacyjnej dla kazdego z tych urzadzell.
6. Wagi wielodzialkowe
l)
2)
3)

powinny miec dla kazdego z podzakresów

wartosc dzialki legalizacyjnej Ci ; Cil,> Ci'
obciazenie maksymalne Maxi'
obciazenie minimalne Min; = Max;_, (dla i = l obciazenie
.
,
'
lICZ1Je d ZJa le k Iega lIzaCYJnyc ll

5)

U= 1 ,2,

minimalne

..,.):

Jdin, = Min),

MaXi

,

4)

i

11i

= (ij

,

wartosc ei i liczba ni dla kazdego podzakresu oraz wartosc Min" powinny oclpoVo.riadac
wartosciom podanym w § 3 usl. 3 (tablica) dla danej klasy dokladnosci,
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wartosc ilorazu A::~i dla kolejnych podzakresów, z wyjatkiem ostatniego, powinna ella
delnej klasy dokladnosci odpowiadac wartosci podanej w tablicy:
Klasa dokladnosci

f\;/crx
i
ei+1

2

3

4

5000

500

50

]

7. W wagach wielodzialkowych z urzadzeniem do równowazenia tary vvymagania dla podzakresów dotycza obciazenia netto przy kazdej mozliwej wartosci tary.

Material,

konstrukcja
Wymagania

i wykonanie
ogólne

§ 4.1. Konstrukcja, material i wykonanie wagi powinny zapewniac, w warunkach prawidlmvego

jej stosowania, zachowanie charakterystyk metrologicznych bez dokonywania remontu
\v okresie waznosci dowodów legalizacji lub uwierzytelnienia, ustalonym \,."§ 51.
2. Waga powinna byc tak skonstruowana, aby nie bylo mozliwe jej przypadkowe uszkodzenie
lub rozreguJowanie.
3. Konstrukcja wagi powinna umozliwiac sprawdzenie jej wzorcami masy i by'~~przystosowana
do nakladania wzorców masy w sposób latwy i bezpieczny.

Dzwignie,

przeguby,

pomosty

§ 5.1. Dzwignic wag moga byc wykonane ze stali, zeliwa, stopów miedzi, aluminium oraz innych
metali i stopów, majacych odpowiednie wlasciwosci mechaniczne i chemiczne.
2. Dzwignie powinny byc jednolite lub wykonane z czesci laczonych przez spawanie lub
lutowanie; dopuszcza sie laczenie czesci dzwigni przez nitowanie pod warunkiem, ze czesci
te beelazabezpieczone przed wzajemnym przemieszczaniem równiez. w inny sposÓb.
3. Dlugosci ramion dzwigni powinny byc ograniczone ostrzami nozy albo przegubami Innego
rodzaju.
§ 6.1. OsLrza nozy osadzonych w dzwigni proslej powinny lezec w jednej plaszczyzn ie (w gr8nicach wynikajacych z czulosci wagi), przy czym w dzwigni glównej, w polozeniu róvmowagi, plaszczyzna ta powinna byc pozioma.
2. Ostrza nozy osadzonych w dzwigni powinny byc równolegle.
§ 7.1. D~:.wignieglówne wag przystosowane do wybijania na nich cech legalizacyjnych pO\vinny
miec przeznaczone do tego miejsce w ksztalcie kola o srednicy co najmniej 15 mm.
2. Dzwignic z metali twardszych od mosiadzu powinny miec wpustke z miedzi lub alullliniulll
o wymiarze podanym \1Iiust. 1 lub co najmniej dwie wpustki o srednicach nie mniejszych
niz 7 ml11.
3. Wpustki powinny byc zrównane z powierzchnia dzwigni i wygladzone.
§ 8.1. Elementy przegubów nozowych (noze i panewki) powinny byc wykonane ze stali narzedziowej konstrukcyjnej i utwardzone w miejscach ich styku albo z materialÓw mineralnych
(np. agat, korund). Twardosc nozy powinna wynosic nie mniej niz 58 BRC a lvvarclosc
panewek nie mniej niz 60 BRe. Panewka powinna byc Lwardsza od noza i stykac sie
z ostrzem noza na odcinku co najmniej równym 70 (Yc)
jego dlugosci.
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2. Ksztah, wykonanie i zamocowanie nozyorazpanewekpowinnobyc takie, aby styk miedzy
elementami przegubu nozowego mógl wystepowac na osi obrotu i nie wywieral ujemnego
wplywu na swobode wahar'Idzwigni.
3. Przemieszczenie noza wzdluz jego ostrza powinno byc ograniczone oslonkami o twardosci
nie mniejszej niz 45 BRe.
4. Wymi.aryno~y i panev.:ekpowinnybyc dostos?wane do wartos~i przenoszonego obciazenia,
aby memozhwe bylo lch trwale odksztalceme lub uszkodzeme. Katy ostrza noza, w zaleznosci od obciazenia wagi, powinny byc zawarte w przedziale od 30° do 90°; katy

I

mniejsze niz 30° dopuszcza sie w przyrzadach uchylnych.

I

5. Powierzchnia panewki stykajaca sie z nozem moze byc plaska, wklesla albo w ksztalcie
rowka. Panewki plaskie moga byc stosowane tylko wtedy, gdy konstrukcja wagi zapewni
wlasciwe, wzajemne polozenie panewki i noza.
§ 9.1. Noze powinny

byc tak osadzone w dzwigniach, aby wszelkie

ich przesuniecia

lub

poluzowania w polac~en~u l~iebyly mo~liwe.w w.arunka~h wlaS~i~ego UZ.y~kowaniawagi..
2. Noze osadzone w dzwlgm przez wClskal1le me powmny mIec w mIeJscach osadzema
przeswitów rzeczywistych lub maskowanych (dopuszcza sie drobne przeswity w rogach

. -

gniazd)...

§ 11.

Przypadkowe spadanie panewki z noza w czasie uzytkowania lub transportu wagi powinno

§ 10.

."

.

I

.

I

Waga obclazona, wyprowadzona ze stanu rownowagl w stan wahama, pOWlJ1nawracac do
polozenia równowagi.
I

byc uniemozliwione przez odpowiednia konstrukcje panewki i sasiadujacych ;~nia czesci.
§ 12.

Nosnie ,Ia~unl~owelub od:lVaznikowe'pl:dpaJ:te.(pomost.Y)powinny prz~ \,:,ahc:niu~ag~

poruszac SIe rownolegle (pIOnowo). Jezeh nosme sa zaWIeszone, tzn. zm~JduJ<lSIe pOl11zeJ
nozy, to powinny byc polaczone z panewka za pomoca wieszaka zezwalajacego na wahania
nosni w róznych

kierunkach.

§13.J. Jezeli waga nie jest przystosowana do zawieszania ani do stalego ustawienia na
fundamencie, to powinna miec podstawe do ustawienia w plaszczyznie poziomej. Podstawa
wag o obciazeniu maksymalnym do 50 kg, z wyjatkiem wag prostodzwignimvych, pov,rinna
miec nózki regulowane, umozliwiajace ustawienie wagi w poziomie. Je2:eli pochylenie
podstawy o wartosc 5/1 000 wplywa znaczaco na zmiane polozenia równowagi, to waga
powinna byc zaopatrzona we wskaznik poziomu (pion lub poziomnice).
2. Piony w wagach pomostowych moga byc wykonane w postaci laÓ.cuszka z obciaznikiem
zakOllczonym stozkiem. Dlugosc pionu powinna byc od 100 mm do 300 mm.

~ 14.1.

Wagi

moga

miec

urzadzenie

do unieruchamiania

mechanizmu

(wylacznik),

dzialajace

bezposrednio na urzadzenie równowazace (dzwignie glówna). Urzadzenie to powinno miec
chva stale i \.vyraznie oznaczone polozenia, odpowiadajace wazeniu i \vylaczeniu \vagi.
2. Wagi moga miec urzadzenie blokujace mechanizm (caly uklad dzwigniowy) na czas
transportu. Urzadzenie blokujace powinno byc stosowane w wagach, których podstawa
wyposazona jest w kola (wagi jezdne).
§ 15.1. Pomost wagi powinien spoczywac pewnie na wszystkich punktach jego podparcia (nozach
ladunkowych, przetwornikach sily).
2. W wagach, w których pomost spoczywa na trzech punktach podparcia, pomost nie powinien
odrywac sie od któregokolwiek punktu podparcia przy obciazeniu wagi ladunkiem równym
1/3 obciazenia maksymalnego, skupionym na przekatnej (srodkowej) pomostu w odleglosci
1/4 tej przekatnej (srodkow~j) od jego rogu.

3. W wagach przeznaczonych do wazenia pojazdów, pomost nie powinien odrywac sie od któregokolwiek punktu podparcia podczas przetaczania przez wage pojazdu o masie równej
obciazeniu maksymalnemu wagi.

I
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4. Pomost powinien byc tak laczony z podporami, aby sily poziome dzialajace na pomost przy
zmianach obciazenia wagi nie obnizaly jej trwalosci ani nie wplywaly na wyniki wazenia.
Wychylenie pomostu w plaszczyznie poziomej moze byc ograniczone odbojami
pomostowymi.
5. W wagach ustawionych na fundamencie szczelina miedzy obramowaniem fundamentu a pomostem nie powinna byc szersza niz 30 mm.
6. W wagach przystosowanych do wazenia pojazdów szynowych powinny byc instalowane
urzadzenia do lagodzenia uderzell wystepujacych przy wjezdzie pojazdu na pomost (np.
mostki szczelinowe).
§ ] 6.1. Dwie albo trzy wagi pomostowe, niezalezne konstrukcyjnie, moga byc ustawione obok
siebie, tworzac wage podwójna albo potrójna. Wskazania tych wag moga byc sumowane.
2. Z jednym urzadzeniem równowazacym moga byc laczone dwa lub trzy pomosty, tworzac
wage wielopomostowa. Udzwig kazdego z pomostów powinien byc oznaczony na wadze
i nie mniejszy niz:
1) 60 % Max w wagach clwupomostowych,
2) 50 % j\1ax w wagach trójpomostowych.

Urzadzenia wskazujace
§ 17.J. Urzadzenia wskazujace stosowane w wagach z podzialkami powinny zapevvniac wyraz.m!
j jednoznaczna wartosc wskazania wagi w normalnych warunkach jej uzytkowania.

2. Wynik \-vazeniapowinien byc wyrazonytylko w jednej jednostce masy i zawierac:jej nazwy
lub oznaczenie.
3. Urzadzenia wskazujace moga byc:
1) analogowe (o wskazaniu ciaglym), do obserwacji wskazania wagi z mozliwoscia
interpolacji miedzy sasiednimi kreskami podzialki. Urzadzenia te moga byc:
a) wskazówkowe, ze wskazówka ruchoma przemieszczajaca sie na tle podzialki nieruchomej lub ze wskazówka nieruchoma na tle przemieszczajacej sie podzialki
ruchomej,
b) optyczne, z podzialka projekcyjna rzutowana na ekran,
2) cyfrowe (o wskazaniu nieciaglym), umozliwiajace obserwacje wskazania '."lagi w postaci cyfr, wskazujacych bezposrednio wartosc liczbowa masy bez mozliwosci interpolacji; urzadzenia te moga byc:
a) wizualne, w formie podzialki cyfrowej,
b) drukujace, które rejestruja cyfrowe wskazanie wagi.
4. Waga moze miec kilka konstrukcyjnie zespolonych ze soba lub niezaleznych
urzaclzCI1wskazujacych - analogowych lub cyfrowych.
§ 18.1. Wartosc dzialki elementarnej ci podzialki urzadzenia wskazujacego
w calym zakresie pomiarowym lub w poszczególnych podzakresach.

powinna

od siebie
byc sta.la

2. Wartosc cizialki elementarnej d podzialki (analogowej lub cyfrowej) urzadzenia wskazujacego pO\vinna byc wyrazona w jednostkach masy: miligramach, gramach, karatach, ki logramach, tonach i przyjmowac wartosci: I, 2 lub 5 lub ich dziesietne wielokrotnosci lub
podwielokrotnosci.
§ 19.

W wadze moze byc stosowane pomocnicze urzadzenie odczytowe (np. noniusz lub dekada
cyfrowego urzadzenia wskazujacego),pozwalajacena odczytanie wskazania
dokladnoscia, niz wynika to z wartosci dzialki legalizacyjnej wagi.

wagi z wiekszq
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~20.1. Podzielnia wskazujacego urzadzeniaanalogowegopowinna byc wykonana ze szkla, metalu
lub innego materialu, w sposób zapewniajacy trwalosc oznaczeI1 oraz latv.'!osc j jednoznacznosc odczytywania wyniku.
2. Podzialki o róznych wartosciach dzialek elementarnych przedstawia rysunek:
o

10

II I I I II I I I I
d= I

lUli

(lLLuJ'
rJ = 2

o

)

10

Llddllll,lllllllll

1011

d'")

lUli

Podstavva podzialki moze byc linia prosta, okrag lub jego odcinek. Kreska poczatkowa
i kOI1cowapodzialki, z wyjatkiem podzialek wieloobrotowych, nic powinny sie pokrywac.
3. Grubosc wskazów (kresek) podzialki powinna byc jednakowa i wynosic O,] -7- 0,25 dlugosci

dzialki elementarnej, lecz nie mniej niz 0,2 mm.
Dlugosc najkrótszej kreski podzialki powinna byc co najmniej równa dlugosci dzialki
elcmentarnej.
4. Dlugosc idzialki clementarnej wyrazona w milimetrach powinna odpowiadac co najmniej:
; = (L + 0,5) i"
gdzie:
i" - minimalna dlugosc dzialki elementarnej wyrazona w mm wymieniona w § 40 ust. 2,
L - minimalna wartosc liczbowa odleglosci odczytywania wskazania wyrazona w metrach, nie mniejsza niz 0,5 m.
Najdluzsza dzialka elementarna danej podzialki nie powinna byc wieksza niz],2 naj krótszej
dzialki.
5. Minimalna wysokosc cyti' na podzielni wyrazona w milimetrach powinna \\')'nosic:
I)
2)

4 L, lecz nie mniej niz 2 mm, dla urzadze6 wskazujacych analogowych,
5 L, lecz nie mniej niz 4 mm, dla urzadzeÓ wskazujacych cyfrowych \h.'izlIaJnych,gdzie
L jak w ust. 4.

6. Oznaczenia cyfrowe podzialki powinny znajdowac sie co najmniej przy najclluzszych
kreskach podzialki. Na kOI1cUpodzialki powinna byc podana wartosc górnej granicy zakresu
wskazaJl i oznaczenie jednostki masy.
7. Koniec "vskazówki nie powinien byc szerszy niz szerokosc kreski podzialki. D!ugosc
wskazówki powinna byc taka, aby jej koniec pokrywal co najmniej polowe m~ikrótszych
kresek podzialki.
8. Odleglosc miedzy wskazówka a plaszczyzna podzielni nie po\vinna byc wieksza niz dlllgosc
dzialki elemcntarnej i nie wieksza niz 2 m111.
9. Przemieszczenie wskazówki poza kraJlcc podziatki powinno byc mozliwe co najmniej o 4dlugosci dziatki elementarnej. W wagach przesuwnikowych przcmieszczenie wskazu odczyIm.vego poza kraJl.cepodzialki nie powinno byc mozliwe.
JO. W przypadku podzialek projekcyjnych na ekranie powinna byc widoczna czesc podzialki
7.co m~imnjej dwoma oznaczeniami cyti.owymi.

~21.].

Urzadzeniem wskazujacym cyfrowym moze byc:
I)
2)

wyswietlacz cyfrowy lub drukarka w ukladzie dekadowym,
podzielnia wrebowa w wagach przesuwnikowych.

2. Wyswietlacz cyfrowy lub drukarka powinny wskazywac co najmniej jedna cyfre, zaczynajac
od skrajnej prawej dekady, jezeli dekada ta podaje calkowite wartosci jednostki nlasy.
w którt:i wskazanie jest wyrazone.
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3. Wartosci ulamkowe wskazania cyfrowego powinny byc oddzielone od calkowitych wartosci
znakicm dziesietnym: przecinki cm lub kropka. Wskazanie powinno podawa,:: co najmniej
jedna cyfre z lewej strony znaku i wszystkie cyfry z jego prawej strony. Zero moze byc
wskazywane przez jedna cyfre (przez skrajna prawa dekade), bez znaku dziesietnego.
Jednostka masy, w której wyrazona jest podzialka, powinna byc tak dobrana, aby \vskazanie
masy m[al0 nie wiecej niz jedno zero nieznaczace z prawej strony. Jezeli wartosc wskazanej
masy posiada znak dziesietny, to zero nieznaczace jest dopuszczalne jedynie na trzeciej
pozycji po znaku dziesietnym.
4. Maksymalna wartosc cyfrowego wskazania wagi nie powinna byc wieksza niz Mox+9c.
S. W wagach przesuwnikowych podzielnia wrebowa powinna miec wreby dostoso\vanc pod
wzgledem ksztaltu i vvymiarów do zabka przesuwnika, w celu zapewnienia stabilnego
j powtarzalnego ustawienia przesuwnika na wskazach podzialki.
§ 22.1. Urzadzenie drukujace powinno drukowac wskazania wagi jedynie w polozeniu równowagi.
2. Wydruk wyniku powinien byc wyrazny i trwaly. Wysokosc cyfr wydruku pO\vinna wynosic
co m~jmniej 2 mm. Wydruk powinien zawierac oznaczenie jednostki masy i moze zawierac
inne dane, np. kolejny numer wazenia.
§ 23.1. W wagach o równowazeniu pólautomatycznym zakres równowazenia automatycznego. \vyrazony w jednostkach masy, powinien byc równy I . ] O" , gdzie n - liczba calkowita.
dodatnia, ujemna lub zero. Dopuszcza sie wartosci zakresu równowazenia aUlOmatycznego
równe 2 .ICY' i 5 '10".
2. Przesuniecie zakresu równo\vaz.enia automatycznego powinno byc stopniowane. a wartosc
pojedynczego stopnia powinna byc równa zakresowi równowazenia automatycznego.
3. Kazde przesuniecie zakresu równowazenia automatycznego powinno byc wykazane \V postaci liczbowej wartosci odpowiadajacej temu przesunieciu.
W wagach odwaznikowo-uchylnych wartosc przesuniecia jest ró"vna masie odwaznika
równowaz.acego obciazenie.

§24.

W wagach o obciazeniu maksymalnym do ] 00 kg, przeznaczonych do stosovy'ania \v bezposrednim obrocie handlowym, powinna byc mozliwosc odczytywania wynikóvl wazenia
zarówno przez sprzedajacego jak i kupujacego.

Urzadzenie zerujace
§ 25.1. Waga powinna byc wyposazona w jedno lub wiecej urzadzell zerujacych, pozwalajqcych na
reguJacje wskazania zerowego wagi nieobciazonej.
Urzadzenie zerujace moze byc:

I) balastowe
2)
3)
4)

-

z pojemnikiem,

przestawne - z nakretka osadzona na gwincie,
sprezynowe,
elektryczne, które moga byc:
a) nieautomatyczne, pólautomatyczne lub automatyczne,
b) inicjujace,
c) podtrzymujace.

2. Zakres regulacji wskazal1\ovagi nie powinien przekraczac:
l)
2)

4 % j\l!axdla urzacJzeÓzerujacych wymienionych w ust. ] pkt 1-3 oraz pkt 4 liLc,
20 % Max dla urzadzenia inicjujacego wymienionego w ust. 1 pkt 4 lit.b.

3. Urzadzenia zerujace powinny umozliwiac ustawienie zera z bledem nie wiekszym niz
O,25e, a w wagach z pomocniczym urzadzenmie odczytowym J: O,Sd, gdzie d jest
warto.scia clzialki elementarnej tego urzadzenia.

J:
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4. Wagi z cyfrowym urzadzeniem wskazujacym powinny miec wskaznik zerasygnalizujacy,
z,e odchylenie od zera nie przekracza wartosci bledów podanych w ust. ], Wskaznik ten
moze równiez dzialac, gdy wskazanie zera uzyskane jest po zrównowazeniu tary. Wskaz,nik
zera nie jest wymagany w wagach wyposazonych w pomocnicze urzadzenie odczytowe lub
w podtrzymujace urzadzenie zerujace.
5. Automatyczne urzadzenie zerujace powinno dzialac jedynie wtedy, gdy waga znajduje sie
w równowadze, ajej wskazanie pozostaje stale ponizej zera przez co najmniej 5 ~;ekund.
G. Podtrzymujace urzadzenie zerujace powinno dzialac jedynie wtedy, gdy waga znajduje sie
w równowadze, a zmiana obciazenia jest nie wieksza niz 0,5 d na sekunde. Urzadzenie to
moze dzialac takze po uruchomieniu urzadzenia do równowazenia tary, w tym przypadku
zakres dzialania podtrzymujacego urzadzenia zerujacego powinien byc ograniczony do 4 %
Max wzgledem aktualnej wartosci zera.
7. W wagach o obciazeniu maksymalnym do 30 kg, przeznaczonych do stosowania \v bezposrednim obrocie handlowym, nieautomatyczna regulacja zera powinna byc mozliwa jedynie przy uzyciu odpowiedniego narzedzia, tak aby dokonanie regulacji moglo byc zauwazone przez kupujacego.

Urzadzenia dodatkowe
I~

26.]. Urzadzenia do równowazenia tary moga byc z podzialka albo bez, Urzadzenia z podzialka,
tj. urzadzenia umoz]iwi(~jace wazenie tary, powinny odpowiadac wymaganiom clotyczc!cym
urzaclzd\ wskazujacych.
2. Wartosc dzialki elementarnej urzadzenia do równowazenia
wartosci dzia!lei elementarnej urzadzenia wskazujacego wagi.
3. Urzadzenie clo równowazenia
\viekszym niz,:

tary powinna

byc rÓwna

tary powinno umozliwiac nastawienie zera z bledem me

1) ::t0,25 e - dla wag, w których e = d,
2) ::t0,5 ci - dla v.rag,w których e > d.
Dla wag wielodzialkowych e = el , gdzie e, jest najmniejsza \vartoscicj dzialki legalizacyjnej.
4. Dopuszcza sie nastepujace rodzaje urzaclzeI1do równowazenia tary:
I)

urzadzenia dodajace (T+), które równowazenie (wazenie) tary wykom~ja poza zakresem
pomiarowym wagi (zakresem wazenia netto),

2)

urzadzenia odejmujace (T- ), które wazenie tary wykonuja wewnatrz zakresu pomiarowego wagi (zmniejszaja zakres wazenia netto).

l.Jrzadzenia te moga byc nieautomatyczne, pólautomatyczne lub automatyczne.
:'i. Pólautomatycznc lub automatyczne urzadzenie do równowazenia tary moze dzialac, gdy
waga znajduje sie w polozeniu równowagi.
6. Uzycie urzadzenia do równowazenia tary powinno byc sygnalizowane, np. symbolem T.
7. Jezeli uzycie odejmujacego urzadzenia do wazenia tary nie powoduje wskazania pozostalej
wartosci zakresu wazenia netto, to nie powinno byc mozliwe wazenie powyzej obciazenia
maksymalnego lub powinno byc sygnalizowane osiagniecie tego obciazenia.
~27]

.

Urzadzenie wskazujace (drukujace) naleznosc za wazony towar powinno podawac::
1) naleznosc (kwote do zaplacenia) wyrazona w jednostkach monetarnych,
2) cene l kg wazonego towaru.
Wskazania naleznosci i ceny powinny byc uwidocznione w polu odczytowym \vskazania
masy.
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Urzadzenie drukujace powinno ponadto podawac mase towaru oraz moze podmvac date
wazenia i inne dane.

2. Naleznosc za wazony towar powinna byc ustalona na podstawie wskazanej masy towaru
i wybranejjego ceny.
3. Wartosc dzialki elementarnej podzialki naleznosci nie powinna byc mniejsza od minimalnej
jednostki monetarnej bedacej w obiegu i powinna przyjmowac wartosci l, 2, 5 i ich wielokrotnosci, wyrazone w jednostkach monetarnych.
4. Maksymalny blad odczytania naleznosci przy wskazaniu analogowym nie pOWll1len byc
wiekszy niz 0,2 bledów granicznych dopuszczalnych wskazania naleznosci okreslonej
w § 38 ust. ] 2.
5. Cyfi-owe urzadzenie wskazujace (drukujace) naleznosc powinno miec co najmniej 5 dekad.
6. W wagach przeznaczonych do stosowania w bezposrednim obrocie handlowym, wskazania
masy, ceny wazonego towaru i naleznosci powinny byc widoczne zarÓwno od strony
wazacego jak i kupujacego, np. przez zastosowanie podwójnych (dwustronnych) wyswietlaczy. Przy wyswietlaczach powinny byc odpowiednie oznaczenia:
MASA
CENA
NALEZNOSC

kg
zl/kg
zl

Dopuszcza sie oznaczenie bez napisów: MASA, CENA, NALEZNOSC.
7. W wagach kalkulacyjnych wskazanie masy, ceny i naleznosci powinny pozostawac
widoczne po ustabilizowaniu sie wskazania masy i wybraniu ceny przez co najmniej
1 sekunde oraz w czasie utrzymywania ladunku na pomoscie wagi. Jednakze \vskazania te
nie powinny byc widoczne dluzej niz przez 3 sekundy po usunieciu ladunku. \V czasie
wskazywania masy po usunieciu ladunku wprowadzanie lub zmiana ceny nie powinna byc
mozliwa. Powtórne drukowanie, wprowadzonych do pamieci \\Iagi wyników \vazenia, na
paragonie dla klienta nie powinno byc mozliwe.
8. Wagi kalkulacyjne moga byc przystosowane do wykonywania dodatkowych funkcji ulatyviajacych hcl11delpod warunkiem, ze funkcje te nie powoduja zaldóceÓ lub pomylek w ustalaniu i wskazywaniu wyników wazenia i naleznosci prezentowanych klientowi.
9. Wagi moga byc przystosowane do rejestrowania dodatnich lub ujemnych wartosci naleznosci za artykuly nie pocllegajace wazeniu pod warunkiem, ze wskazanie masy jest równe
zero albo funk~ja wazenia jest wylaczona. Jezeli naleznosc jest ustalana clla kilku
jednakO\lV)'ch artykulów nie wazonych, to liczba artykulów powinna byc wskazywana na
wyswietlaczu masy, a cena jednostkowa artykulu na wyswietlaczu ceny, chyba ze \vaga jesl
wyposazona w oddzielne wyswietlacze dla liczby i ceny artykulów nie wazonych.
10. Wagi moga byc przystosowane clo sumowania wyników kilku wazell. Wskazanie i wydruk
sumaryczn~j naleznosci powinny byc wyróznione i podawac, których lub ilLI naleznosci
czastkowych dotycza.
I]. Waga moze byc przystosowana do sumowania wyników wazeI1 wykonanych na innych
wagach z nia zwiazanych w system; w tym wypadku wartosci dzialek elementarnych naleznosci wszystkich wag powinny byc jednakowe.
12. Waga moze byc przystosowana do jednoczesnego uzytkowania przez wiecej niz jednego
sprzedawce (obslugiw'ania wiecej niz jednego klienta); w tym wypadku poszczególne wyniki wazenia powinny byc identyfikowane z danym sprzedawca (klientem).
13. Waga moze byc przystosowana clo usuwania wczesniejszych wyników wazenia. Vlskazania
i wydruk \,vyników usuwanych powinny byc wyróznione.
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14. Wagi kalkulacyjne samoobslugowe moga byc wyposazone w jeden zestavITwyswietlaczy
masy, ceny i naleznosci. Wynik drukowany powinien dodatkowo zawierac oznaczenie artykulu, jezeli waga stosowana jest do sprzedazy róznych artykulów.
15. Waga wyposazona w drukarke etykiet, przeznaczona do stosowania bez kontaktu z kupujacym, moze miec tylko wyswietlacz masy (wywietlacze ceny i nalez.nosci nie sa wymagane). Wyswietlacz ten moze byc uzywany do tymczasowego wskazywania (w celach
kontrolnych) nastawionych ,wartosci ceny, tary i innych parametrów. Drukowanie etykiet
przy obciazel1iu ponizej klin nie powinno byc mozliwe.
§ 28.1. Wagi moga byc wyposazone w tlumik wahall ul11ozliwic~jaeyuzyskanie stabilnego wskazania po wykonaniu od 3 do 5 pojedynczych wahniec.
2. Tlumiki hydrauliczne, których efektywnosc tlumienia zalezy od temperatury, powinny miec
automatyczne urzadzenie regulacyjne lub latwo dostepne urzadzenie do regula~ii recznej.
\Vyciek plynu powinien byc w tych tlumikach uniemozlivlliony przy przenoszeniu wagi i jej
pochyleniu pod katem 45".
~29.

Wagi moga byc wyposazone \v urzadzenie do automatyzacji czynnosci wazenia, np. do uruchamiania lub zatrzymywania podajnika materialu, do oprózniania zbiornika \vagi.
Zastosowanie tych urzadzell nie moze vliywieracujemnego wplywu na dokladnosc wazenia,
jak równiez nie moze eliminowac koniecznosci odczytywania (rejestracji) wskazania wagi
po kazdym wazeniu.

§ 30.1. Wagi porównawcze "plus-minus" z analogowym urzadzeniem wskazujacym powinny miec
podzialki umieszczone po obu stronach wskazu zerowego, oznaczone symbolem ,,+" (plus)
i ,,-" (minus). W wagach z cyfrowym urzadzeniem wskazujacym w polu odczytowym
powinien byc napis: "zakres wskazania plus-minus: ::t...g" (lub kg),
2. Podzialka wag porównawczych "plus-minus" powinna miec co najmnicj po jednej dzialce
e = d po obu stronach wskazu zerowego. Wartosc dzialki powinna byc podana w polu odczytowym.
§ 31.1. Wagi liczace mechaniczne powinny miec po obu stronach wskazu zerowego podzialke z co
najmniej jedna dzialka e = d. Wartosc tej dzialki powinna byc podana na wadze.
2. Przekladnia liczenia powinna byc równa 1:1O lub 1:100 i oznaczona przy kazdej szalce
ukladu liczenia.
~32.1. Wagi klasy doldadnosci 3 moga byc wyposazone w urzadzenie do wyznaczania procento\ovej
zawartosci zanieczyszczeÓ w okopowiznach. Urzadzenie to dziala na zasadzie wyznaczenia
ubytku masy próbki powstalego na skutek usuniecia zanieczyszczel1 z tcj próbki i wyrazenia
tego ubytku w procentach poczatkowej masy próbki.
2. Zakres wskazal) tego urzadzenia powinien wynosic co najmniej od O% do 50 %, a wartosc
dzialki elementarnej nic powinna byc wieksza niz 0,5 %.

~:13.1.

Wagi klasy dokladnosci 3 moga byc wyposaz,one w urzadzenie do wyznaczania procentowej zawartosci skrobi w ziemniakach. Urzadzenie to clziaIa na zasadzie zwazenia próbki
ziemniaków w powietrzu i po jej zanurzeniu w wodzie oraz wyrazenia róznicy obu
wyników wazenia w procentach zawartosci skrobi odpowiednio do zaleznosci miedzy
gestoscic] (masy) ziemniaków a zawarta w nich skrobia.

2. Zakres wskazaÓ tego urzadzenia powinien wynosic co najmniej od 10 % clo 3 l %, a wartosc
dzialki elementarn~j nie powinna byc wieksza niz O,l %.

~34. 1.

Wagi klasy dokladnosci 2 moga byc wyposazone w urzadzenie do wyznaczania procentowej

zawartosci wody w produktach mleczarskich. Urzadzenie to dziala na zasadzie zwazenia
próbki danego produktu przed i po jego odwodnieniu oraz wyrazenia róznicy obu wynikÓvi
wazenia w procentach zawartosci wody w próbce.
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2. Zakres pomiarowy tego urzadzenia powinien wynosic co najmniej od O % do 25 %, a wartosc dzialki elementarnej nie powinna byc wieksza niz O,l %.

§35.1. Wagi klasy cloklaclnosci 2 moga byc wyposazone w dostepne dla uzytkO\vnika urzadzenie
kalibracyjne do korekcji wskazali. wagi. Urzadzenie to moze byc automatyczne lub pÓlautomatyczne, z odwazn.ikiem kalibracyjnym wbudowanym w wage (kalibracja wewnetrzna) lub z odwaznikiem kalibracyjnym stanowiacym wyposazenie wagi (ka!ibracja
zewnetrzna).
2. Wagi z urzadzeniem kalibracyjnym przeznaczone do stosowania w rozliczeniach lub w bezposrednim obrocie handlowym powinny miec zablokowane (wylaczone) urzadzenie kalibracyjne i posiadac dodatkowe oznaczenie R przy znaku fabrycznym. Wagi te moga miec
trwaly napis: "Waga dopuszczona clo stosowania w bezposrednim obrocie handlowym".
3. Wagi z kalibracja zewnetrzna powinny byc wyposazone w odwaznik kalibracyjny i zglaszane do legalizacji lub uwierzytelnienia wraz z tym oclwaznikiem. Ochvaznik ten powinien
spelniac wymagania, z wyjatkiem oznaczen, okreslone w przepisach o wzorcach masy.
Dokladnosc odwazników kalibracyjnych ustala sie przy zatwierdzaniu typu wagi.
4. W miejsce odwaznika kalibracyjnego moze byc stosowany wzorzec masy odpowiedniego
rzedu clokladnosci.

Oznaczenia

§ 36.]. Wagi powinny miec nastepujace oznaczenia:
])
2)
3)

nazwa lub znak wytwórcy,
znak fabryczny,
numer fabryczny i rok produkcji (nie dotyczy wag przeznaczonych clo uzytku
domowego ),
4) oznaczenie klasy dokladnosci "Vformie symbolu zgodnie z § 3 ust. 3 (tablica),
5) wartosc obciazenia maksymalnego ,,j\1ax = ...",
6) wartosc obciazenia minimalnego "Min = ...",
7) wartosc dzialki legalizacyjnej "e = ...",

2. Wagi powinny miec nastepujace oznaczenia, o ile ich dotycza:
l)
2)
3)
4)

nazwa lub znak dystrybutora (w odniesieniu do wag importowanych),
nadany znak zatwierdzenia typu,
wartosc dzialki elementarnej "d = ...",
górna granica zakresu wazenia tary:
a) dla urzadzenia dodajacego "T= + ...",
b)

5)
6)
7)
8)
9)

dla urzadzenia

odejmujacego

"T=

- ...",

granica wytrzymalosci wagi "Um = ..." (jezeli Um> Max + T),
wartosc dzialki naleznosci "d" = ..."
wartosc dzialki ceny] kg towaru "d" = ...",

oznaczenie "R" przy znaku fabrycznym - dotyczy wag okreslonych w § 35 usl. 2.

specjalny zakres temperatury pracy"... oC --:- ..."C" (jezeli jest inny niz podany \v
usl. l),
] O) wartosc napiecia i czestotliwosci pradu zasilajacego "... V, ... Hz".

~42

3. Jezeli zakres stosowania wagi jest ograniczony, to na wadze powinien znajdowac sie napis
okreslajacy to ograniczenie, np. "Waga wylacznie do celów szkoleniowych".
4. Oznaczenia wymienione w ust. ]-3 pO'vvinnybyc wyrazne i latwo czytelne, zgrupowane
i umieszczone w widocznym miejscu, na tabliczce znamionowej trwale polaczonej z waga
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na wadze. Oznaczenia: Max, d i e powinny byc podane w polu odczy-

towym wynikówwazenia, a w wagach prostodzwigniowych - na dzwigni tych wag.
5. Na odwazniku kalibracyjnym, o którym mowa w §35 ust. 3, powinno byc naniesione oznaczenie masy nominalnej oraz klasy dokladnosci.
Na skrzynce lub opakowaniu odwaznika kalibracyjnego powinny znajdowac sie oznaczenia:
1)
2)
3)
4)

napis
masa
klasa
napis

"Odwaznik kalibracyjny",
non1inalna i blad graniczny dopuszczalny,
dokladnosci "OIML ",
"Nie dotykac bezposrednio reka'.

§ 37.1. Wagi poddawane cechowaniu powinny miec miejsce do naniesienia cechy legalizacyjnej 1ub
cechy uwierzytelnienia. Miejsce to moze stanowic czesc wagi, wpustka, plytka lub naklejka
na stale z waga polaczona, tak aby:
l)
2)
"
,1)

4)

naniesienie (wytloczenie) cechy bylo latwe i nie powodowalo pogorszenia charakterystyk metrologicznych wagi,
zdjecie plytki (wpustki, naklejki) z wagi nie bylo mozliwe bez uszkodzenia cechy,
cecha byla widoczna (dostepna) bez potrzeby przemieszczania wagi w czasie jej uzytkowania,
nie zachodzila

obawa zanieczyszczenialub przypadkowegouszkodzenia cechy.

2. N8 \vagach powinny byc nanoszone cechy, tak aby zabezpieczaly dostep do elementów
regulacyjnych wagi.
Miejsce i sposób nanoszenia tych cech moga byc ustalone przy zatwierdzaniu typu danej
wagi, jezeli nie wynika to z niniejszych przepisów.

Charakterystyki metrologiczne
Bledy

graniczne dopuszczalne

wskazan

§ 38.1. Bledy graniczne dopuszczalne wskaza6 wagi przy pierwotnej legalizacji lub uwierzytelnieniu dla obciaze6 wzrastajacych i malejacych, zaleznie od obciazenia wagi, podane sa
w tablicy:
.-

Klasa
dokladnosci

Bledy graniczne
dopuszczalne
:1:0,5e

2

:1:1
e
:1:1,5
e
:1:0,5
e

.'

:1:1
e
:1:1,5e
:1:0.5e

LI

:1:\e
:1:1,5e

Obciazenie 111wyrazone
w dzialkach legalizacyjnych

e

O $:/11$: 5 000
S 000
20 000

< /11$: 20 000
< /11$: 100 000

O $:/11 $: 500

500
2000

< /J1$: 2 000
< /11$: 10 000

O $: III$: 50
50 < /11$:200
200

< 111$: I 000

1-

2. Bledy graniczne dopuszczalne wskazall wagi przy ponownej legalizacji lub uwierzytelnieniu
oraz granice bledów obiegowych sa równe dwukrotnym wartosciom wymienionym w ust. 1
(tablica).
3. Przy legalizacji wag po naprawie obowiazlUa wymagania podane w ust. ].
4.

Dia wag z urzadzeniem wskazujacym cyfrowym bledy graniczne dopuszczalne podane
w usL I lub 2 odnosza sie do wyników skorygowanych o blad zaokraglenia. WskazaI1
cyfrmvychnie koryguje sie, jezeli wartosc dzialki elementarnej ci nie przekracza 0,2 e.
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5. Dla wag z urzadzeniem do równowazenia tary bledy graniczne dopuszczalne dotycza obciazenia netto przy dowolnym obciazeniu tary w zakresie jej równowazenia.
6. W wagach wyposazonych w kilka urzadzen wskazujacych granice bledów kazdego z tych
urzadzeÓ, takze urzadzenia do wazenia tary, powinny odpowiadac wymaganiom ust. l lub
ust. 2. Maksymalna róznica miedzy wskazaniami tych urzadzeÓ dla danego obciazenia nie
powinna przekraczac bezwzglednej wartosci bledów granicznych dopuszczalnych, jednakze
powinna wynosic zero dla urzadzeÓ cyfrowych.
7. W wagach o równowazeniu pólautomatycznym maksymalna róznica dwóch wskazaÓ przy
tym samym obciazeniu, otrzymanych przed i po przesunieciu zakresu rÓwnowazenia
automatycznego, nie powiona przekraczac bezwzglednej wartosci bledów granicznych
dopuszczalnych.
8. Bledy graniczne dopuszczalne przy sprawdzaniu oddzielonych od siebie glównych zespoló\v
wagi sa równe:

])

0,7 wartosci bledów granicznych dopuszczalnych wskazaÓ wagi kompletnej VII przy-

2)

padlnl ukladu dzwigniowego i przetwornika pomiarowego,
0,5 wartosci bledów granicznych dopuszczalnych wskazaÓ wagi kompletnej
padku miernika wagi elektronicznej.

w przy-

Niezaleznie od sprawdzenia glównych zespolów waga kompletna z nich zlo;~ona powinna
byc poddana
9. Dokladnosc

kontrolimetrologicznej.
wzorców

masy

i

urzadzeI1 pomocniczych

stosowanych

przy

kontroli

metrologicznej oraz odwazników kalibracyjnych powinna byc taka, aby ich bledy graniczne
dopuszczalne nie byly wieksze niz] /3 granicznych bledów dopuszczalnych sprawdzanej
wagi przy danym obciazeniu.
10. Przy sprawdzaniu jednostajnosci podzialu glównej podzielni wrebowej wag przesuwnikowych na przyrzadzie do sprawdzania podzielni, bledy wskazaÓ poszczególnych wrebów nie
powinny przekraczac:!:: 0,2e, a zakres rozrzutu wskazaJl tych wrebów nie pO\.vinien przekraczac O,l e. Bledy górnej granicy zakresu pomiarowego podzialek dodatkO\vych (yvrebowych i kreskowych) nie powinny przekraczac :!::O,le.

11. Bledy graniczne dopuszczalne wskazai1 przy obciazeniach umieszczanych w rÓznych
miejscach nosni ladunkowej (zgodnie z warunkami uzytkowania) powinny odpo\viadac
vv'ymaganiomust. 1 lub 2, przy obciazeniu:

1) z przedzialu od 0,2 Max do 0,33 A1axumieszczanym kolejno nad punktami podparcia
pomostu na 0,25 jego powierzchni,

2) z przedzialu od O,l lvlax do 0,2 Max dla wag z pomostami podpartymi w n punktach,
gdy J1 > 4, umieszczanym nad punktami podparcia pomostu lub naci parami tych
punktów, jezeli sa blisko siebie,
3) równym 0,1 lvlax dla wag z pomostami, które zapewniaja tylko nieznaczne odchylenie
ladunku od polozenia centrycznego, np. zbiornik, umieszczanym nad kazdym punktem
podparcia pomostu,
4) z przedzialu od 0,5 Max do 0,8 Max dla wag przeznaczonych do wazenia pojazdów,
umieszczanymw róznych miejscachwzdluz pomostu.

12. Dla wag z analogowym urzadzeniem wskazujacym naleznosc za wazony towar, granice
bledÓw wskazal1 naleznosci sa równe wiekszej z dwóch nastepujacych wartosci:

l)
2)

iloczynowi ceny wazonego towaru przez bledy graniczne dopuszczalne masy dla dancgo obciazenia,
0,5 wartosci dzialki elementarnej podzialki naleznosci.

13. Dla wag z cyfrowym urzadzeniemwskazujacym naleznosc (wagi kalkulacyjne), v/skazanie
naleznosci powinno byc równe iloczynowi wskazanej przez \vage masy tO\varu przez
nastawiona cene, zaokraglonemu clom~jblizszej wartosci cyfrowej.
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Rozrzut wskazan
Dopuszczalny zakres rozrzutu wskazaÓ, wyrazony maksymalna róznica wskaza6 wagi przy
wielokrotnym wazeniu tego samego ladunku w tych samych warunkach, nie povlinien
przekraczac bezwzglednej wartosci bledów granicznych dopuszczalnych dla danego
obciazenia.

§39.

Czulosc

wagi

§ 40.1. Waga o równowazeniu nieautomatycznym powinna miec taka czulosc, aby zmiana
obciazenia zrównowazonej uprzednio wagi o wartosc równa bezwzglednej wartosci bledów
granicznych dopuszczalnych dla danego obciazenia, spowodowala stale przemieszczenie
wskazu równowagi o co najmniej:

l)

l mm - dla wag klasy dokladnosci 2,

2)

2 mm -- dla wag klasy dokladnosci 3 i 4 o obciazeniu maksymalnym Max:S 30 kg,
3) 3 mm - dla wag klasy dokladnosci 3 i 4 o obciazeniu maksymalnym Max> 30 kg.

2. W vmgach o równowazeniu automatycznym lub pólautomatycznym z analogowym
urzadzeniem wskazl~jacym minimalna dlugosc iodzialki elementarnej jest równa:
l)

2)

dla
a)
b)
dla

a)
b)

wag klasy
l mm
0,25 mm
wag klasy

dokladnosci 2:
- dla urzadzeJi wskazujacych,
- dla pomocniczych urzadzeÓ.odczytowych, o których mowa w § 19,
dokladnosci 3 i 4:
1,25 mm - dla podzialek na podzielniach tarczowych,
1,75 mm - dla podzialek urzadze6 wskazujacych optycznych.

Pobudliwosc

§41.

wagi

Pobudliwosc \vagi o równowazeniu automatycznym lub pólautomatycznym
nastepujaca:
])

2)

powinna byc

"vaga z analogowym urzadzeniem wskazujacym pod wplywem ostroznej (bez wstrzasów) zmiany obciazenia o mase równa bezwzglednej wartosci bledów granicznych
dopuszczalnych dla danego obciazenia powinna zmienic swe wskazanie o co najmniej
0,7 tej zmiany obciazenia,
waga z cyfrowym urzadzeniem wskazujacym pod wplywem ostroznej zmiany
obciazenia o mase równa 1,4 ci powinna zmienic swe wskazanie poczatkowe.

Wplyw

czynni1t.ów

zewnetrznych

Wplyw temperatury

~42.1.

Normalny zakres temperatury otoczenia, w którym stosowana waga powinna spelniac
wymagania okreslone w § 38-4], wynosi od -10 "C do +40 "C, jezeli na wadze nie jest
oznaczony inny (specjalny) zakres temperatury.

2. Waga moze byc przeznaczona do uzytkowania w specjalnym zakresie temperatury
otoczenia, oznaczonym na wadze, w którym powinna spelniac wymagania okreslone
w

~38-41.

Przeclzial danego zakresu temperatury powinien byc co m~jmniej równy:
l) ] 5°C - dla wagklasydokladnosci2,

2) 30°C - dla wag klasy dokladnosci 3 i 4.
3. Zmiana \vskazania wagi nieobciazonej spowodowana zmiana temperatury otoczenia o 5"C
nie pmvinna przekraczac wartosci jednej dzialki legalizacyjnej l e. Dla wag wiclo-
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dzialkowych wartosc e przyjmuje sie równa najmniejszej wartosci dzialki legalizacyjnej ej
(e = ej),

Wplyw
§43.

wilgoci

Waga powinna spelniac wymagania okreslone w § 38-41 podczas cIzialania na nia
temperatury równej górnej wartosci zakresu temperatury pracy i wilgotnosci wzglQclnej
85 % w ciagu 2 dni. Wymaganie to nie dotyczy wag klasy dokladnosci L ktÓrych \V8rtosc
dzialki legalizacyjnej e jest mniejsza niz I g.

Wplyw pochylenia wagi
§ 44.1. Dla wag, z wyjatkiem wag zawieszonych i ustawionych na fundamencie, \,,'plyw pochylenia
wyznacza sie przy pochyleniu równym wiekszej z dwóch nastepujacych wartosci:
1) 2/1 000,
2)

przy którym ruchoma czesc wskaznika poziomu przemiescila sie o 2 m111.

2. Wskazanie wagi nieobciazonej na skutek pochylenia nie powinno zmienic sie \viecej ni:i.o 2
dzialki legalizacyjne wzgledem wskazania zerowego w polozeniu poziomym (polozeniu
regulacji). Wymaganie to nie dotyczy wag klasy dokladnosci 2, jezeli nie sa przeznaczonc
do stosowania w bezposrednim obrocie handlO'vvym.
3. RÓznica miedzy wskazaniem wagi ustawionej w polozeniu poziomym (p%zcniu regulacji).
wyzerowancj i obciazonej a wskazaniem uzyskanym po pochyleniu wagi oraz po ponownym jej wyzerowaniu i obciazeniu tym samym ladunkiem, nie powinna przekraczac bezwzglednej wartosci bledów granicznych dopuszczalnych dla danego obciazenia. RÓz.nice te
wyznacza sie przy obciazeniu równym zakresowi równowazenia automatycznego oraz przy
obciazeniu maksymalnym.

Wplyw

dlugotrwalego

obciazenia

§ 45.1. Zmiana wskazania zerowego wagi po zdjeciu dowolnego ladunku utrzymywanego na wadze
w czasie
. . 0,5
. godziny nie powinna byc wieksza niz 0,5 e. Dla wag ",vieJodzialkO\vych
przYjmUje S1ee = ej'
2. Wskazanie wagi bezposrednio po jej obciazeniu dowolnym ladunkiem nic powinno zmienic
sie w ciagu 30 minut utrzymywania tego Jadunku na wadze o wiecej niz 0,5 e. Jednak rÓ;i,nica miedzy wskazaniem po 15 minutach a wskazaniem po 30 minutach nie powinna byc
wieksza niz 0,2 e.
Jezeli wymaganie powyzsze nie zostanie spelnione, to wskazanie wagi bezposrednio po jej
obciazeniu dowolnym ladunkiem nie powinno zmieniac sie w ciagu 4 godzin utrzymywania
tego ladunku na wadze o wiecej niz bezwzgledna wartosc bledów granicznych dopuszczalnych dla tego ladunku.
3. Bledy wskaza6 wagi na skutek próby wielokrotnych obciazeÓ nie powinny ulec zmianie
o wiecej niz bezwzgledna wartosc bledów granicznych dopuszczalnych okreslonych \V § 38
usL I. Wymaganie to dotyczy wag o obciazeniu maksymalnym do 100 kg poddawanych
próbie o parametrach:
J)
2)
3)

liczba obciaze6 100 000,
wartosc obciazenia 0,5 Max,
czestotliwosc obciazcÓ taka, aby waga osiagala polozenie równowagi po obciazeniu
i po odciazeniu,
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4)

szybkosc obciazania
wytwórce.

Wplyw

odpowiadajaca

zaklócen

warunkom

zasilania
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uzytkowania

okreslonym

przez

elektrycznego

~46.1. Wagi zasilane pradem elektrycznym przemiennym powinny spelniac wymagania niniejszych
przepisów przy odchyleniach napiecia od wartosci nominalnej o -15 (10i + l O% tej wartosci.
2. Krótkotrwale spadki napiecia:
I)
2)

o 50 (10w czasie 1 okresu napiecia sieci,
o 100 % w czasie 1/2 okresu napiecia sieci,

po"vtarzane l O razy z przerwa co najmniej lOs, nie powinny powodowac róznicy wskaza1'1
\\lagi uzyskanych przed zaklóceniem i w czasie zaklócenia wiekszej niz 1e lub waga
powinna wykryc i sygnalizowac zaklócenie poprzez odmienne wskazywanie blednego
wyniku.
3. Elektryczne impulsy zaklócajace o amplitudzie 1000V, czasie narastania 5 ns i czasie trwania 50 ns, przy róznej polaryzacji ciagu impulsów trwajacego 15 ms i czasie repetycji
300 ms, powtarzane 10 razy z przerwa co najmniej l O s, nie powinny powodowac róznicy
wskazaJl wagi uzyskanych przed zaklóceniem i w czasie zaklócenia wiekszej niz] e lub
waga powinna wykryc i sygnalizowac zaklócenie poprzez odmienne wskazywanie blednego
w'yniku.

Wplyw
~47.

wyladowan elektrostatycznych

Wyladowania elektrostatyczne o wartosci:
I)
2)

6 kV przy wyladowaniu przez kontakt z waga,
8 kV przy wyladowaniu przez powietrze,

po 10 wyladowall z przerwami] O s, nie powinny powodowac róznicy wskazaJl wagi
uzyskanych przed zaklóceniem i w czasie zaklócenia wiekszej niz 1e lub waga powinm1
wykryc i sygnalizowac zaklócenie poprzez odmienne wskazywanie blednego wyniku.

Wplyw
~48.

pola elektromagnetycznego

Jednorodne pole elektromagnetyczne o parametrach:
I)

natezenie pola 3 V/m,

2) czestotliwosc 25 MHz + 1000MHz,
3)
4)
5)

czestotliwosc sinusoidalnej f~1limodulujacej 1 kHz,
glebokosc modulacji 80 %,
polaryzacja pionowa i pozioma,

nic powinno powodO\vac róznicy wskazall wagi przed zaklóceniem i w czasie zaklócenia
wiekszej niz] e lub waga powinna wykryc i sygnalizowac zaklócenie poprzez odmienne
wskazywanie blednego wyniku.

Warunki

wlasciwego

stosowania wag

~49. i. Wagi nieautomatyczne ogólnego przeznaczenia klasy dokladnosci 2, 3 j 4 moga
stosowane \NCwszystkich dziedzinachgospodarki narodowej, a w szczegÓlnosci:

I)

w obrocie handlowym do wyznaczania ilosci albo jakosci rzeczy 1ub uslug
skanicl prawidiowej podstawy do rozliczell,

\.1;

byc

celu uzy-
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2)
3)
4)
5)

w produkcji i badaniu srodków leczniczych,
w czynnosciach urzedowych i zawodowych,
w regulacji i kontroli procesów technologicznych,
w czynnosciach majacych znaczenie dla bezpieczenstwa zycia, ochrony zdrowia
i ochrony srodowiska,
6) w dokonywaniu analiz ilosciowych i jakosciowych substancji i materialów w laboratoriach naukowych, badawczych i przemyslowych.
2. W czasie stosowania wagi powinny byc:

1) kompletnei sprawnetechnicznie,

,

2) zalegalizowane (dotyczy wag stosowanych w czynnosciach wymienionych w ust. 1
pkt 1-3) lub uwierzytelnione (dotyczy wag stosowanych w czynnosciach wymienionych
w ust. 1 pkt 5),
3) ustawione na sztywnym podlozu we wlasciwym polozeniu; dla wag przenosnych polozenie to. powinno
byc
. .
. ustalone wedlug wskaznika poziomu, jezeli jest on wymagany
przez mmeJszeprzepisy,
4) wyzerowane z bledem nie wiekszym niz:
:t 0,25e lub
:t 0,5d w przypadku, gdy dzialka elementarna d jest mniejsza niz dzialka legalizacyjna e,
5) kalibrowane zgodnie z instrukcja obslugi (dotyczy wag klasy dokladnosci 2 z dostepnym dla uzytkownika urzadzeniem kalibracyjnym),
6) utrzymane w czystosci,
7) dokladne, tj. bledy ich wskazan w calym zakresie obciazen nie powinny przekraczac
wartosci granicznych bledów obiegowych.
3. Temperatura otoczenia w czasie uzytkowania wagi nie powinna wykraczac poza zakres
temperatury pracy okreslony dla danego typu wagi i podany w decyzji o zatwierdzeniu jej
typu oraz na tabliczce znamionowej wagi.
§ 50.1. Do wazenia zlota, srebra, wyrobów jubilerskich, monet zlotych i srebrnych, kamieni
szlachetnych oraz innych drogocennych materialów powinny byc stosowane wagi nieautomatyczne klasy dokladnosci 2.
2. Do wazenia towarów innych niz wymienionychw ust. 1 w obrocie handlowym lub w czynnosciach urzedowych powinny byc stosowane wagi nieautomatyczne klasy dokladnosci 3.
Wagi klasy dokladnosci 4 moga byc stosowane do wazenia okreslonych towarów lub
w czynnosciach urzedowych, ustalonych w przepisach metrologicznych o tych wagach lub
w decyzji o zatwierdzeniu typu.

.;

3. Wagi stosowane w czynnosciach wymienionych w §49 ust. 1 pkt 2, 4 i 6 powinny umozliwiac wazenie z dokladnoscia wymagana dla tych czynnosci.
"
"
4. Wagi klasy dokladnosci 4 moga byc stosowane do uzytku domowego.

Okres waznosci

dowodów

kontroli

'

metrologicznej

§ 51.1. Termin, do którego wagi zatwierdzonego typu moga byc wprowadzone do obrotu lub
uzytkowania, okreslonyjest w decyzji o zatwierdzeniu typu.
2. Okres waznosci dowodów legalizacji lub uwierzytelnieniawag wyno'si 3 lata, liczac od dnia
1 stycznia tego roku, w którym legalizacja lub uwierzytelnienie zostalo dokonane.

Miejsce
§52.

legalizacji

lub uwierzytelnienia

Wagi, których wskazania pod wplywem róznic grawitacji, w zakresie wystepujacym na
obszarze Polski, zmieniaja sie o wartosc porównywalna z wartoscia granicznych bledów
dopuszczalnych, powinny byc legalizowane w miejscu uzytkowania lub w obrebie strefy
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grawitacyjnej, do której nalezy to miejsce. Wymaganieto nie dotyczy wag, o których mowa
w § 35 ust. 1, wyposazonychw dostepne dla uzytkownika urzadzenie kalibracyjne.

Postanowienia
§53.

przejsciowe

Wagi zalegalizowane przed dniem wejscia w zycie niniejszych przepisów, a nie odpowiadaj"aceich wymaganiom moga byc nadal legalizowane,jezeli odpowiadaja wymaganiom
§ 36-41 i §49 niniejszych przepisów.

27
ZARZADZENIE NR 41
PREZESA GLÓWNEGO URZEDU MIAR
z dnia 23 grudnia 1994 r.
w sprawie wprowadzenia przepisów metrologicznych o wzorcach masy stosowanych
do sprawdzania wag nieautomatycznych klasy dokladnosci 2, 3 i 4 oraz wag automatycznych
Na podstawie art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. Prawo o miarach (Dz. U. Nr 55, poz.
248) zarzadza sie, co nastepuje:
§ l.

Wprowadza sie przepisy metrologiczne o wzorcach masy do sprawdzania wag nieautomatycznych klasy dokladnosci 2, 3 i 4 oraz wag automatycznych, stanowiace zalacznik do niniejszego zarzadzenia.

§ 2.

Przepisy metrologiczne okreslaja wymagania,jakim powinny odpowiadac wzorce masy do
sprawdzania wag, warunki wlasciwego ich stosowania oraz okresy waznosci dowodów
kontroli metrologicznej.

§ 3.

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem 1 stycznia 1995 r.
Prezes
Glównego Urzedu Miar
Krzysztof Mordzinski
Zalacznik do zarzadzenia nr 41
Prezesa Glównego Urzedu Miar
z dnia 23 grudnia 1994 r. (poz. 27)

PRZEPISY METROLOGICZNE O WZORCACH MASY
STOSOWANYCH DO SPRAWDZANIA WAG NIEAUTOMATYCZNYCH
KLASY DOKLADNOSCI 2, 3 i 4 ORAZ WAG AUTOMATYCZNYCH
Postanowienia

ogólne

§ 1.1. Przepisy dotycza wzorców masy II, III i IV rzedu powyzej 20 kg, zwanych dalej "wzorcami
masy" oraz uradzen pomocniczych, stosowanych do sprawdzania wag nieautomatycznych
klasy dokladnosci 2, 3 i 4 oraz wag automatycznych.
2. Wymagania dotyczace wzorców masy do 20 kg, stosowanych do sprawdzania wag, okreslone sa w odrebnych przepisach.
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pomocnicze

§ 2.1. Do sprawdzania wag stosuje sie:
1) wzorce masy II, III i IV rzedu,
2) urzadzenia pomocnicze: balast, wage pomocnicza, samochody tarowe.
2. Wzorcami masy stosowanymi do sprawdzaniawag sa:

1) wzorceo masachnominalnychod 1 mg do 20 kg, zestawionew komplety- II, III i IV
rzedu,
2) wzorce o masach nominalnych od 1 g do 20 kg, zestawione w podwójne komplety, tzw.
blizniacze - tylko III i IV rzedu,
3) wzorce o masach nominalnych25 kg oraz 50 kg - tylko II i IV rzedu,
4) wzorce o masach nominalnych 500 kg, 1000 kg, 2000 kg, 2500 kg, 5000 kg i 10000 kg
- tylko III i IV rzedu,

5) wagony-wzorcemasy(wagonytarowe)- tylkoIV rzedu.
3. Masa wzorców uzytych do sprawdzaniawag powinna:
1) byc równa obciazeniu maksymalnemu sprawdzanej wagi w przypadku wag o obciazeniu maksymalnym do 3000 kg,
2) wynosic co najmniej 50 % obciazenia maksymalnego Max sprawdzanej wagi, lecz nie
mniej niz 3 000 kg - w przypadku wag o obciazeniu maksymalnym powyzej 3 000 kg.
Masa wzorców moze byc zmniejszona do:
a) 33 % Max - jezeli zakres rozrzutu wagi nie przekracza 0,3e lub
b) 20 % Max - jezeli zakres rozrzutu wagi nie przekracza 0,2e,
gdzie e jest wartoscia dzialki legalizacyjnej sprawdzanej wagi.
4. Masa balastu uzytego do sprawdzenia wagi powinna byc równa róznicy obciazenia
maksymalnego sprawdzanej wagi i masy wzorców stosowanych do jej sprawdzenia.
5. Waga pomocnicza jest stosowana do wazenia balastu, gdy balast o znanej masie przyjmuje
sie jako obciazenie wzorcowe, czyli obciazenie zastepujace obciazenie wzorcami masy.

Wymagania
o masach

techniczne
dla wzorców
od 25 kg do 10 000 kg

§ 3.1. Wzorzec powinien miec prosty ksztalt, bez ostrych krawedzi i rogów oraz otworów i wglebien, umozliwiajacych gromadzenie sie wilgoci i zanieczyszczen. Ksztalt wzorców o masie
25 kg powinien umozliwiac bezpieczne stawianie ich jeden na drugim w stosy.
2. Wzorce przeznaczone do toczenia po powierzchni plaskiej lub po szynach powinny byc
wyposazone w pierscienie toczne o ograniczonej powierzchni.
3. Wzorce powinny miec co najmniej jednajame wzorcownicza zamykana szczelnie i zabezpieczona cecha. Laczna objetosc tych jam nie powinna byc mniejsza niz 5 % objetosci
wzorca. Po wywzorcowaniu nowego wzorca objetosc jamy, nie mniejsza niz 1 % objetosci
wzorca, powinna pozostac pusta.
4. Materialy, z których wykonany jest wzorzec, powinny zapewniac zachowanie stalej masy
wzorca w czasie, tak aby w okresie waznosci uwierzytelnienia zmi.ana masy wzorca nie
przekraczala 0,5 bezwzglednej wartosci jego bledu granicznego dopuszczalnego. Materialy
powinny byc odporne na obciazenia, uderzenia i wplywy atmosferyczne, jakie wystepuja
w normalnych warunkach eksploatacji wzorca. Podstawowa czesc wzorca IV rzedu powinna
byc wykonanaz zeliwa szarego lub z materialu o zblizonej wytrzymalosci i gestosci.
5. Materialem wzorcowniczym moze byc material, z którego wykonany jest wzorzec lub srut
olowiany.
6. Powierzchnie wzorców powinny byc pokryte ochronna warstwa antykorozyjna.
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technicznedlawagonów-wzorców masy

§ 4.1. Konstrukcja wagonu-wzorca masy zwanego dalej "wagonem", powinna byc zwarta i zapewniac w okresie uzytkowania utrzymanie masy w granicach bledów dopuszczalnych.
2. Wagon oraz wszystkiejego czesci skladowe, z wyjatkiem przewodów sprezonego powietrza
(wezy), powinny byc wykonane z metalu.
3. Powierzchnie wagonu powinny byc pokryte ochronna warstwa antykorozyjna.
4. Sciany wagonu, podloga, a szczególniedach, powinny byc szczelne.
5. W odniesieniu do czesci wagonu, mocowanych za pomoca srub lub dajacych sie wymienic,
jak np. zestawy kolowe, lozyska, maznice, resory, sprzegla, zderzaki, weze sprezonego
powietrza itp. powinna byc mozliwosc zabezpieczenia ich cechami.
6. Maznice lozysk slizgowych powinny byc tak wykonane, aby mozna bylo sprawdzac stan ich
napelnienia. Stan napelnienia maznic powinien byc okreslony za pomoca wskazników lub
przelewu i podany w swiadectwie uwierzytelnienia wagonu. Maznice lozysk tocznych
powinny byc zamykane pokrywa zabezpieczona cecha.
7. Obciazenie stale nalezace do masy wagonu stanowia stalowe szyny, zeliwne plyty itp.
Obciazenie to powinno byc tak rozmieszczone, aby zapewnic symetryczne obciazenie
wagonu wzgledem j ego osi wzdluznej i nie dopuscic do zmiany srodka ciezkosci wagonu
w czasie jego uzytkowania.
8. Wagon powinien miec jame wzorcownicza, zamykana szczelnie i zabezpieczona cecha.
Objetosc jamy powinna umozliwiac umieszczenie w niej materialu wzorcowniczego o masie równej co najmniej 0,2 % masy wagonu.
9. Materialem wzorcowniczym moga byc materialy stosowane jako obciazenie stale lub srut
olowiany.
10. Wagon powinien byc wyposazony w urzadzenia do unieruchomienia umieszczonych w nim
wzorców na czas sprawdzania wagi.
11. Konstrukcja wagonu moze byc przystosowana do podnoszenia go w celu sprawdzania wag
z zawieszonymi nosniami ladunkowymi.
12. Wagon moze byc wyposazony we wzorce masy I~ rzedu o masach 25 kg i wiekszych.
§ 5.1. Wagon-wzorzec masy powinien tworzyc zestaw (komplet) z wagonem pomocniczym
przeznaczonym do transportu wzorców.
2. Wagon pomocniczy powinien byc wyposazonyw urzadzenia:
1) do przetaczania wzorców z wagonu pomocniczego do wagonu-wzorca masy na miejscl
sprawdzania wagi,
2) do unieruchamiania wzorców podczas transportu.
3. Wagon pomocniczy moze byc wyposazonyw urzadzenia do opuszczania wzorców na
pomost wagi.

Balast
§ 6.1. Balastem moze byc cialo stale, które w czasie i warunkach sprawdzania nie zinienia masy
Jako balast dopuszcza sie plyny umieszczone w zbiorniku zamknietym.
2. Balast przyjmowany jako obciazenie wzorcowe powinien miec mase wyznaczona na wadzI
pomocniczej, z bledem nie wiekszym niz 1/3 bledów granicznych dopuszczalnych spraw
dzanej wagi przy danym obciazeniu.
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Oznaczenia

§ 7.1. Na wzorcach powinna byc oznaczona ich masa nominalna, wyrazona w kilogramach lub
tonach. Na wzorcach o masie 500 kg i wiekszej powinien byc oznaczony numer identyfikacyjny.
2. Wagon-wzorzec masy powinien byc zaopatrzony w tabliczke znamionowa z nastepujacymi
oznaczemamI:
1) nazwa wlasciciela wagonu,
2) nazwa wytwórcy wagonu,
3) numer wagonu,
4) masa wlasna wagonu,
5) maksymalna masa wagonu wraz z wzorcami (w czasie sprawdzania wagi).
3. Tabliczka znamionowa powinna byc przymocowanatrwale za pomoca nitów w widocznym
miejscu (skrzynia, rama podwozia) na zewnetrznej powierzchni wagonu. Nity powinny byc
przystosowane do wybicia na nich cech zabezpieczajacych.
4. Na
1)
2)
3)
4)

skrzyni wagonu powinny byc naniesione trwale oznaczenia:
napis "wagon-wzorzec masy",
rozstaw osi wagonu,
dlugosc wagonu ze zderzakami,
znak stosowany w kolejnictwie, zabraniajacy staczania wagonu z górki rozrzadowej.

graniczne dopuszczalne

Bledy

wzorców

masy

§ 8.1. Bledy wzorców o masie od 25 kg do 10000 kg nie powinny przy uwierzytelnieniu
przekraczac nastepujacychwartosci bledów granicznychdopuszczalnych:
1) :I:1II00000 ich masy nominalnej - dla wzorców II rzedu,
2) :I:1/30000 ich masy nominalnej - dla wzorców III rzedu,
3) :I:1/10000 ich masy nominalnej - dla wzorców IV rzedu.
2. Bledy wagonów-wzorców masy (bez nalezacych do nich wzorców) nie powinny
przekraczac bledów granicznych dopuszczalnych,równych :I:115000 ich masy nominalnej.

Warunki

wlasciwego

stosowania

wzorców

masy

§ 9.1. Wzorce powinny byc transportowane do sprawdzanej wagi i przemieszczane podczas
sprawdzania ze szczególna ostroznoscia, aby uniknac ich zabrudzenia i uderzen, mogacych
powodowac odpryski warstwy ochronnej lub czesci wzorców.
2. Wzorce powinny byc stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem i w okresie waznosci ich
uwierzytelnienia.
3. Kompletnosc zestawu wagonu-wzorca masy i wagonu pomocniczego powinna byc sprawdzana w miejscu legalizacji wagi. Nadzór i obsluge kompletu powinien zapewniac przedstawiciel wlasciciela wagonów.
'.
4. Bledy graniczne dopuszczalne wzorców masy stosowanych przy sprawdzaniu wag oraz
odwazników do kalibracji wag nie powinny byc wieksze niz 1/3 bledów granicznych
dopuszczalnych sprawdzanej wagi przy danym obciazeniu.

Okresy

waznosci

dowodów

kontroli

metrologiczBej

§ 10.1. 1:ermin, do którego wzorce masy zatwierdzonego typu moga byc wprowadzone do obrotu
lub uzytkowania, okreslonyjest w decyzji o zatwierdzeniu typu.
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2. Okres waznosci cechy lub swiadectwauwierzytelnieniawzorca masy wynosi:
1) 25 miesiecy - dla wzorców II rzedu,
2) 13 miesiecy - dla wzorców III i IV rzedu,
liczac od pierwszego dnia tego miesiaca, w którym uwierzytelnienie zostalo dokonane.

Przepisy
§ 11.

przejsciowe

Wzorce masy wprowadzone do obrotu lub uzytkowania przed dniem wejscia w zycie
niniejszych przepisów metrologicznych moga byc nadal uwierzytelniane, jezeli spelniaja
wymagania §8.

28
ZARZADZENIE NR 42
PREZESA GLÓWNEGO URZEDU MIAR
z dnia 23 grudnia 1994 r.
w sprawie wprowadzenia instrukcji sprawdzania wzorców masy IV rzedu
od 25 kg do 10 000 kg i wagonów-wzorców masy
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 wzorców masy IV rzedu od 25 kg do 10 000 kg
i wagonów-wzorców masy, stanowiaca zalacznik do niniejszego zarzadzenia.

§ 2.

Instrukcja sprawdzania okresla metody sprawdzania zgodnosci wlasciwosci wzorców masy
z wymaganiami przepisów metrologicznych o wzorcach masy do sprawdzania wag nieautomatycznych klasy. dokladnosci 2, 3 i 4 oraz wag automatycznych, wprowadzonych
zarzadzeniem nr 41 Prezesa Glównego Urzedu Miar z dnia 23 grudnia 1994 r. (Dz. Urz.
Miar i Probiernictwa Nr 10, poz. 27), zwanych dalej "przepisami o wzorcach".

§ 3.

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem l stycznia 1995 r.
Prezes
Glównego Urzedu Miar
Krzysztof Mordzinski

Zalacznik do zarzadzenia nr 42
Prezesa Glównego Urzedu Miar
z dnia 23 grudnia 1994 r. (poz. 28)

INSTRUKCJA SPRAWDZANIA WZORCÓW MASY IV RZEDU
od 25 kg do 10 000 kg i WAGONÓW-WZORCÓW MASY
Przedmiot
§ 1.

sprawdzania

Instrukcja dotyczy sprawdzania wzorców masy IV rzedu o masach nominalnych od 25 kg
do 10 000 kg zwanych dalej "wzorcami" oraz wagonów-wzorców masy, zwanych dalej
"wagonami tarowymi", stosowanych do sprawdzania wag nieautomatycznych klasy
dokladnosci 3 i 4 i wag automatycznych.
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Przyrzady pomiarowe stosowane do sprawdzania wzorców
i wagonów

tarowych

§ 2.1. Do sprawdzania wzorców i wagonów tarowych stosuje sie:
1) wzorce masy II rzedu oraz wzorce masy III rzedu od 500 kg do 10000 kg,
2) wagi legalizacyjne o obciazeniu maksymalnym 25 kg II i IV rzedu do sprawdzania
wzorców 25 kg,
3) wagi legalizacyjne do sprawdzania wzorców od 50 kg do 10000 kg oraz wagonów
tarowych.
2. Wagi legalizacyjne wymienione w ust. 1 pkt 2 powinny odpowiadac wymaganiom
okreslonym w odrebnych przepisach metrologicznych.
3. Wagi legalizacyjne wymienione w ust. 1 pkt 3 powinny charakteryzowac sie zakresem
rozrzutu wskazan, tj. maksymalna róznica wskazan wagi przy obciazeniu równym masie
sprawdzanego wzorca, nie przekraczajacym bezwzglednej wartosci bledów granicznych
dopuszczalnych tego wzorca.
4. Wagi legalizacyjne powinny byc ustawione w pomieszczeniu zamknietym, chroniacym
przed ruchami powietrza i zmiana temperatury.

Przebieg
§ 3.

sprawdzania

Sprawdzanie obejmuje nastepujace czynnosci:
1) ogledziny zewnetrzne,
2) sprawdzenie dokladnosci.

Ogledziny

zewnetrzne

§ 4.1. Zgloszony do uwierzytelnieniawzorzec i wagon tarowy powinien byc:
1) czysty i odpowiednio zakonserwowany,
2) oznaczony zgodnie z przepisami metrologicznymio wzorcach.
2. Zgloszony do uwierzytelnienia wagon tarowy powinien ponadto byc:
1) kompletny i sprawnytechnicznie,
2) szczelny (dach, sciany, podloga).

Sprawdzanie dokladnosci wzorców
§ 5.1. Wzorce 25 kg sprawdza sie zgodnie z metoda sprawdzenia wzorca masy 20 kg IV rzedu
okreslona w odrebnej instrukcji.
2. Wzorce o masie od 50 kg do 10 000 kg oraz wagony tarowe sprawdza sie metoda
podstawiania w nastepujacy sposób:
1) wage legalizacyjna obciaza sie wzorcem masy III rzedu o masie równej nominalnej
masie sprawdzanego wzorca i doprowadza do polozenia równowagi; wskazanie aj
wagi wpisuje sie do zapiski sprawdzania,
2) czynnosci wg pkt 1 powtarza sie odciazajac i obciazajac wage; wskazanie al wpisuje
sie do zapiski sprawdzania,

3) na podstawieuzyskanychwskazanwyznaczasiewartoscsrednia: as = al;a2
,
I
!

I

DZIENNIK URZEDOWY MIAR I PROBIERNICTWA

poz. 28

258

NR 10/94

4) na miejsGu wzorca ma~y III rzedu umieszcza sie sprawdzany wzorzec lub wagon
tarowy; waga powinna osiagnac polozenie równowagi przy wskazaniu b] = as;jezeli
polozenie to nie zostalo osiagniete, wzorzec lub wagon tarowy nalezy wzorcowac az do

uzyskaniabl = as'

.

5) wywzorcowany wzorzec lub wagon tarowy wazy sie dwukrotnie, kazdorazowo
odcia.zajaci obciazajac wage wzorcem sprawdzanym; wskazania b2i bJ wpisuje sie do
zapiski, "
.
'
.",
b l+b,+b3
.
t
6) na po d saWIe
uzys k anyc h wsk azan wyznacza SIe wartosc sredma: b s =
i '
7)

powtarza sie czynnosc wg pkt 1 i 2 otrzymujac kolejne wskazania aj i a4 .

3. Blad masy sprawdzanego wzorca lub wagonu tarowego wyznacza sie ze wzoru:

b = b1+b2+b3
3

aj+a2+a3+a4

4

Blad b nie powinien przekraczac wartosci równej:

dla wzorców :f::1/10000jego masynominalnej,
dla wagonów tarowych :f::1/5000 jego masy nominalnej.
4. Przy sprawdzaniu kolejno kilku wzorców lub wagonów tarowych wskazania aj i a4 dla
danego wzorca moga byc przyjete jako wskazania al i a2 dla wzorca nastepnego.
5. W przypadku

stwierdzenia,

ze w przedziale czasu, niezbednym do sprawdzenia kilku

wzorców lub wagonów tarowych (nie wiecej niz 10-ciu), wartosc srednia: a~=

a3;a4

nie

rózni sie wzgledem wartosci as o wiecej niz 0,5 zakresu rozrzutu wagi legalizacyjnej,
wzorce lub wagony tarowe moga byc sprawdzane bezposrednio po sobie zgodnie z ust. 2
pkt 4 i 5, a wskazania al i a2 na poczatku sprawdzania oraz aj i a4 na koncu sprawdzania,
odnosza sie do kazdego sprawdzanego wzorca.

Dokumen

towanie

wyników

sprawdzenia

§ 6.1. Wyniki sprawdzenia wzorca lub wagonu tarowego, nalezy wpisac do zapiski sprawdzania,
której wzór oraz przyklad wypelnienia podane sa w zalacznikach m 1 i 2 do instrukcji.
2. Dowodem uwierzytelnienia wzorca jest cecha uwierzytelnienia urzedu i roczna. Obok cechy rocznej nalezy umiescic oznaczenie miesiaca, w którym dokonano uwierzytelnienia.
Ceche urzedu i roczna oraz oznaczenie miesiaca naklada sie na korek zamykajacy dostep do
jamy wzorcowniczej lub na wpustki zabezpieczajace wkrety, które zamykaja jame
wzorcowmcza.
3. Dowodem uwierzytelnienia wagonu tarowego jest swiadectwo uwierzytelnienia oraz cechy
zabezpieczajace, nakladane zgodnie z wymaganiami przepisów o wzorcach lub okreslone
w decyzji o zatwierdzeniu typu wagonu.
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Nr 10/94

Zalacznik nr 1
do instrukcji sprawdzania
wzorców masy IV rzedu
WZÓR ZAPISKI SPRAWDZENIA

""""""""""""""""""""""

(pieczatka urzedu)

Data sprawdzania
Sprawdzil:

Nr zgl.

ZAPISKA SPRAWDZANIA

Masa nominalna wzorca
Numer identyfikacyjny
Wlasciciel wzorca i miejsce sprawdzenia
Data i podpis sprawdzajacego

Wyn!kisprawdzenia
Obciazenie wagi wzorcem
III rzedu

Obciazenie wagi wzorcem
sprawdzanym IV rzedu

Wskazania (kg)

Wskazania

aI =

Uwagi

(kg)

bI =
b2 =

a2 =

b3 =
a=-=al+ a2
s
2

J

b.,.

bl + b2+ bj 3

a3 =

a4 =
Wyznaczony blad masy wzorca
b-- bl + b2+ bj - al + a2+ a3+ a4 -3
4
Blad graniczny dopuszczalny:

Wynik sprawdzenia:

poz. 28
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Zalacznik nr 2
do instrukcji sprawdzania
wzorców masy IV rzedu
PRZYKLAD WYPELNIONEJ ZAPISKI SPRAWDZENIA

"""""".""",

'..'.,...',,'.,

(pieczatka urzedu)

Nr zgl. 295194

Data sprawdzania 1994-10-26
Sprawdzil: J. '1(owafsfj

ZAPISKA SPRAWDZANIA

Masa nominalna wzorca
Numer identyfIkacyjny

wagon tarlYW!f 25 (}()()kg

132192

Wlasciciel wzorca i miejsce sprawdzenia

'lJO<J(YJ!1(p.towice,pszczyna

1994-11-25

Data i podpis sprawdzajacego

IJ. Xgwafsf;jl

Wyniki sprawdzenia
Obciazenie wagi wzorcami
ITI rzedu
W skazania

Obciazenie wagi wzorcem
sprawdzanym IV rzedu
Wskazania

(kg)

al

= 25002

a]

= 25004

Uwagi

(kg)

hl = 25003
h]

= 25006

h3 = 25007
a+a

a =---l--1. = 25003
s

2

b =
s

b +b+b
/

2

3

3

=25005

a3 =25005
a4 = 25001

Wyznaczony blad masy wzorca
b +b+b
a +a+a+a
/
2
3 /
2
3
4 =25005~ kg -25003 kg =2~ kg
3
4
Blad graniczny dopuszczalny: :1:.5kg

b=

Wynik sprawdzenia:

po.zytgwny

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 egzemplarzeDziennika Urzedowego mozna nabywac
w Centralnej Ksiegarni Norm, 00-820 Warszawa, ul. Sienna 63, tel. 207023
Tloczono z polecenia Prezesa GlównegoUrzedu Miar

cena: 3 zl 36 gr (33 600 zl)

