
 
Ministerul Industriei şi Resurselor 

Ordin nr. 293 din 08/07/2002 
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 778 din 25/10/2002 

privind aprobarea Normei de metrologie legală CEE "NML CEE-75/410 Aparate de cântărit cu totalizare continuă" 

 
 

    Având în vedere prevederile art. 26 din Hotărârea Guvernului nr. 1.055/2001 privind condiţiile de introducere pe piaţă a mijloacelor de 
măsurare,  
    în baza art. 3 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 193/2002 privind organizarea şi funcţionarea Biroului Român de Metrologie Legală,  
    în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Industriei şi Resurselor, cu modificările 
ulterioare,  
    ministrul industriei şi resurselor emite următorul ordin:  
 
 
   Art. 1. - Se aprobă Norma de metrologie legală CEE "NML CEE-75/410 Aparate de cântărit cu totalizare continuă", prevăzută în anexa care 
face parte integrantă din prezentul ordin.  
   Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare la data de 5 noiembrie 2002.  
 
 

    p. Ministrul industriei şi resurselor, 
Mihai Berinde, 
secretar de stat  

 
 
    Bucureşti, 8 iulie 2002.  
    Nr. 293.  
 
 
 
Ministerul Industriei şi Resurselor 

Normă din 08/07/2002 
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 778 din 25/10/2002 

Normă de metrologie legală CEE "NML CEE-75/410 Aparate de cântărit cu totalizare continuă" 

 
 

   Art. 1. - Prezenta normă de metrologie legală CEE se aplică aparatelor de cântărit cu totalizare continuă ataşate la benzi transportoare.  
   Art. 2. - Se admite aplicarea marcajelor CEE pe aparatele de cântărit cu totalizare continuă care îndeplinesc prevederile prezentei norme de 
metrologie legală CEE.  
   Art. 3. - Aparatele de cântărit cu totalizare continuă prevăzute la art. 1 se supun controlului metrologic prin aprobare de model CEE şi verificare 
iniţială CEE, în conformitate cu prevederile pct. 1.2 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.055/2001 privind condiţiile de introducere pe 
piaţă a mijloacelor de măsurare şi în condiţiile stabilite în prezenta normă de metrologie legală CEE.  
   Art. 4. - Introducerea pe piaţă şi/sau punerea în funcţiune a aparatelor de cântărit cu totalizare continuă nu poate fi împiedicată, interzisă sau 
restricţionată, dacă acestea poartă marcajele CEE pentru aprobare de model şi verificare iniţială prevăzute la pct. 3.2 din anexa nr. 2 la 
Hotărârea Guvernului nr. 1.055/2001 şi aplicate conform prevederilor prezentei norme de metrologie legală CEE sau dacă sunt fabricate într-un 
stat membru al Uniunii Europene şi poartă marcajele CEE corespunzătoare.  
   Art. 5. - Anexa face parte integrantă din prezenta normă de metrologie legală CEE.  
 
 

   ANEXĂ
  la norma de metrologie legală CEE  

 
 

   CAPITOLUL I 
  Definiţii  

 
 
   1. Clasificarea aparatelor de cântărit cu totalizare continuă ataşate la benzi transportoare după modul de funcţionare a acestora  
   1.1. Aparate cu funcţionare automată - aparate care efectuează operaţia de cântărire fără intervenţia unui operator şi care declanşează un 
proces automat, caracteristic aparatului.  
   1.2. Aparate cu funcţionare neautomată - aparate care necesită intervenţia unui operator în timpul procesului de cântărire, în special pentru a 
depune şi/sau a ridica sarcinile de pe receptorul de sarcină al aparatului şi, de asemenea, pentru a determina rezultatul.  
   2. Aparate de cântărit cu totalizare continuă ataşate la benzi transportoare  
    Aparatele de cântărit cu totalizare continuă ataşate la benzile transportoare, denumite în continuare cântare de bandă, sunt aparate de cântărit 
cu funcţionare automată care determină masa unui produs în vrac, fără subîmpărţirea sistematică a masei, mişcarea benzii fiind neîntreruptă.  
   3. Clasificarea cântarelor de bandă  
   3.1. După metoda de totalizare:  
   3.1.1. prin însumare - cântare de bandă la care dispozitivul totalizator efectuează însumarea sarcinilor parţiale succesive, fiecare dintre acestea 
corespunzând unei distanţe de lucru date a benzii;  



   3.1.2. prin integrare - cântare de bandă la care dispozitivul totalizator efectuează integrarea în funcţie de timp a produsului dintre sarcina pe 
unitatea de lungime şi viteza benzii transportoare.  
   3.2. După tipul receptorului de sarcină:  
   3.2.1. cu platformă de cântărire - cântare de bandă la care numai o parte a benzii transportoare formează receptorul de sarcină, numit 
platformă de cântărire;  
   3.2.2. cu bandă transportoare inclusă - cântare de bandă la care întreaga bandă transportoare formează receptorul de sarcină.  
   3.3. Componente  
   3.3.1. Componente principale:  
   3.3.1.1. bandă transportoare - dispozitiv destinat transportării produsului prin intermediul unei benzi aşezate pe role care se rotesc în jurul 
axelor proprii;  
    3.3.1.1.1. role transportoare - role prin intermediul cărora banda transportoare se sprijină pe un şasiu fix;  
    3.3.1.1.2. role de cântărire - role prin intermediul cărora banda transportoare se sprijină pe receptorul de sarcină al unităţii de cântărire;  
   3.3.1.2. unitate de cântărire - aparat de cântărit cu funcţionare neautomată, o parte a acestuia sau orice alt dispozitiv care furnizează informaţii 
despre masa sarcinii care se determină;  
   3.3.1.3. traductor pentru deplasarea benzii - dispozitiv montat pe transportor, care furnizează o informaţie corespunzătoare deplasării unei 
lungimi determinate a benzii sau o informaţie proporţională cu viteza benzii:  
    3.3.1.3.1. dispozitiv de sesizare a deplasării - parte a traductorului pentru deplasare, aflată în contact permanent cu banda transportoare;  
   3.3.1.4. dispozitiv de totalizare - dispozitiv care efectuează însumarea sarcinilor parţiale sau integrarea produsului dintre sarcina pe unitatea de 
lungime şi viteza benzii, utilizând informaţia furnizată de unitatea de cântărire şi traductorul pentru deplasare;  
   3.3.1.5. dispozitiv indicator al totalizării - dispozitiv care primeşte informaţia de la dispozitivul de totalizare şi indică masa sarcinii transportate:  
    3.3.1.5.1. dispozitiv indicator al totalizării generale (fără dispozitiv de reglare la zero) - dispozitiv care indică suma tuturor maselor sarcinilor 
totalizate;  
    3.3.1.5.2. dispozitiv indicator al totalizării parţiale (cu dispozitiv de reglare la zero) - dispozitiv care indică masa sarcinilor totalizate într-un 
anumit interval de timp;  
    3.3.1.5.3. dispozitiv suplimentar indicator al totalizării - dispozitiv indicator al totalizării cu o valoare a diviziunii mai mare decât cea a 
dispozitivului indicator al totalizării generale şi destinat indicării masei totale a sarcinilor transportate într-o perioadă de funcţionare foarte lungă. 
Aceste dispozitive pot fi prevăzute cu un dispozitiv de reglare la zero;  
    3.3.1.5.4. dispozitiv indicator al totalizării utilizat pentru efectuarea încercării - dispozitiv cu o valoare a diviziunii mai mică decât cea a 
dispozitivului indicator al totalizării generale, destinat efectuării încercărilor;  
   3.3.1.6. dispozitiv de reglare la zero - dispozitiv care permite ca totalizarea la zero să fie obţinută pentru un număr întreg de rotaţii ale benzii 
transportoare neîncărcate. Dispozitivul de reglare la zero poate fi neautomat, semiautomat sau automat:  
    3.3.1.6.1. dispozitiv indicator al totalizării la zero (indicator de zero) - dispozitiv indicator, separat de dispozitivul indicator al totalizării, asociat 
dispozitivului de reglare la zero şi care permite verificarea reglării la zero atunci când banda nu este încărcată;  
    3.3.1.6.2. dispozitiv de reglare la zero cu funcţionare neautomată - dispozitiv care permite observarea, reglarea la zero şi controlul reglării la 
zero de către operator;  
    3.3.1.6.3. dispozitiv de reglare la zero cu funcţionare semiautomată:  
    3.3.1.6.3.1. dispozitiv care permite reglarea automată la zero a cântarului de bandă, în urma unei comenzi manuale; sau  
    3.3.1.6.3.2. dispozitiv care indică valoarea necesară pentru ajustarea dispozitivului de reglare la zero, în urma unei comenzi manuale;  
    3.3.1.6.4. dispozitiv de reglare la zero cu funcţionare automată - dispozitiv care permite reglarea la zero a cântarului de bandă, după ce banda 
a fost pusă în funcţiune neîncărcată, fără intervenţia operatorului;  
   3.3.2. Componente auxiliare:  
   3.3.2.1. dispozitiv indicator al sarcinii instantanee - dispozitiv care indică masa sarcinii ce acţionează asupra unităţii de cântărire la un moment 
dat;  
   3.3.2.2. dispozitiv indicator al debitului - dispozitiv care indică debitul instantaneu, exprimat sub forma masei produsului transportat în unitatea 
de timp sau sub formă de procente din debitul maxim;  
   3.3.2.3. dispozitive de control al funcţionării - dispozitive care permit să se controleze anumite funcţii ale cântarului de bandă şi care sunt 
destinate în special:  
   a) să simuleze efectul unei sarcini constante cu banda descărcată (dispozitiv de verificare a indicaţiei la zero cu masă adiţională); sau  
   b) să compare două integrări ale unei sarcini pe unitatea de lungime în acelaşi interval de timp; sau  
   c) să semnaleze depăşirea limitei maxime ori a debitului maxim; sau  
   d) să atragă atenţia utilizatorului asupra unui defect în funcţionarea cântarului de bandă şi, în special, în ceea ce priveşte componentele 
electrice;  
   3.3.2.4. dispozitiv de regularizare a debitului - dispozitiv destinat asigurării unui debit programat;  
   3.3.2.5. dispozitiv de predeterminare - dispozitiv care asigură întreruperea alimentării benzii transportoare atunci când sarcina totală a atins o 
valoare predeterminată;  
   3.3.2.6. dispozitiv de simulare a deplasării - dispozitiv auxiliar de verificare destinat să simuleze deplasarea benzii, utilizat în timpul încercărilor 
asupra cântarului de bandă fără transportor.  
   4. Caracteristici metrologice  
   4.1. Valoarea diviziunii de totalizare - valoare exprimată în unităţi de masă, egală cu:  
   a) cea mai mică diviziune a scării masei totalizate (d(t)), în cazul indicaţiei analogice;  
   b) diferenţa dintre două indicaţii consecutive ale masei totalizate (d(td)), în cazul indicaţiei digitale.  
   4.2. Valoarea diviziunii (d0) dispozitivului indicator al totalizării la zero (indicator de zero) - valoarea diviziunii (d0) a dispozitivului indicator al 
totalizării la zero, exprimată în unităţi de masă, egală cu:  
   a) cea mai mică diviziune a scării dispozitivului indicator al totalizării la zero, în cazul indicaţiei analogice;  
   b) diferenţa dintre două valori consecutive afişate de dispozitivul indicator al totalizării la zero, în cazul indicaţiei digitale.  
   4.3. Lungimea de cântărire (L) - distanţa dintre axele rolelor de cântărire extreme ale platformei de cântărire, la care se adaugă jumătatea 
distanţei care separă axele fiecăreia dintre aceste role de cântărire şi axele celor mai apropiate role de transport.  
   4.4. Ciclu de cântărire - ansamblu de operaţii referitoare la fiecare adăugare a unei sarcini parţiale, la sfârşitul cărora elementele dispozitivului 
de totalizare revin pentru prima dată la poziţia sau starea lor iniţială.  
   4.5. Limita maximă (Max) şi limita minimă (Min) a unităţii de cântărire:  
   4.5.1. limita maximă - valoarea maximă a sarcinii nete instantanee de pe banda transportoare pe care unitatea de cântărire este destinată să o 
cântărească;  
   4.5.2. limita minimă - valoare a sarcinii nete sub care utilizarea rezultatelor cântăririi poate provoca o eroare relativă excesivă în rezultatul 
totalizării;  
   4.5.3. intervalul de cântărire al unităţii de cântărire - intervalul dintre limitele minimă şi maximă.  



   4.6. Debitul maxim (Q(max)) şi debitul minim (Q(min)):  
   4.6.1. debitul maxim - debitul obţinut la limita maximă de cântărire şi la viteza maximă a benzii;  
   4.6.2. debitul minim - valoare a debitului sub care rezultatele cântăririi pot fi afectate de erori relative excesive.  
   4.7. Debitul mediu al încercării (Q(e)) - raportul dintre masa totalizată (C) şi durata încercării (t): Q(e) = C/t.  
   4.8. Sarcina totalizată minimă - masa totalizată minimă a produsului sub care, pentru orice debit cuprins între debitele maxim şi minim, 
rezultatul poate fi afectat de erori mai mari decât erorile tolerate. Erorile tolerate depind de modul de control metrologic aplicabil.  
   4.9. Sarcina maximă pe unitatea de lungime a benzii - raportul dintre limita maximă de cântărire şi lungimea de cântărire - Max/L.  
 
 

   CAPITOLUL II 
  Cerinţe metrologice  

 
 
   5. Definirea claselor de exactitate  
   5.1. Clase de exactitate  
    Cântarele de bandă se împart în două clase de exactitate: clasa 1 şi clasa 2.  
   5.2. Clasificare  
    Cântarele de bandă trebuie să fie clasificate după caracteristicile lor metrologice.  
   5.2.1. Caracteristicile clasei 1  
   5.2.1.1. Valoarea diviziunii de totalizare (d(t))  
    Valoarea diviziunii de totalizare trebuie să fie:  
   a) mai mică sau egală cu 1/2.000 din sarcina totalizată într-o oră, la debitul maxim;  
   b) mai mare sau egală cu 1/50.000 din sarcina totalizată într-o oră, la debitul maxim.  
   5.2.1.2. Valoarea diviziunii pentru dispozitivul indicator al totalizării la zero (d0):  
    Fără a fi mai mare decât valoarea diviziunii de totalizare:  
   a) valoarea diviziunii pentru indicaţia analogică trebuie să fie mai mică sau egală cu 1/20.000 din sarcina totalizată într-o oră, la debitul maxim;  
   b) valoarea diviziunii pentru indicaţia digitală trebuie să fie mai mică sau egală cu 1/40.000 din sarcina totalizată într-o oră, la debitul maxim.  
   5.2.2. Caracteristicile clasei 2  
   5.2.2.1. Valoarea diviziunii de totalizare (d(t))  
    Valoarea diviziunii de totalizare trebuie să fie:  
   a) mai mică sau egală cu 1/1.000 din sarcina totalizată într-o oră, la debitul maxim;  
   b) mai mare sau egală cu 1/25.000 din sarcina totalizată într-o oră, la debitul maxim.  
   5.2.2.2. Valoarea diviziunii pentru dispozitivul indicator al totalizării la zero (d0):  
    Fără a fi mai mare decât valoarea diviziunii de totalizare:  
   a) valoarea diviziunii pentru indicaţia analogică trebuie să fie mai mică sau egală cu 1/10.000 din sarcina totalizată într-o oră, la debitul maxim;  
   b) valoarea diviziunii pentru indicaţia digitală trebuie să fie mai mică sau egală cu 1/20.000 din sarcina totalizată într-o oră, la debitul maxim.  
   5.2.3. Forma valorilor diviziunilor  
    Valorile diviziunilor trebuie să fie de forma:  
    1 x 10(n), 2 x 10(n), 5 x 10(n), în care n este un număr întreg pozitiv, negativ sau zero.  
    Valoarea diviziunii dispozitivului indicator al totalizării la zero şi cea a dispozitivului indicator folosit la încercare pot să nu îndeplinească 
această cerinţă.  
   5.2.4. Cântarele de bandă prevăzute cu dispozitiv de verificare a indicaţiei la zero cu masă adiţională  
    Cerinţele prevăzute la pct. 5.2.1.2, 5.2.2.2 şi 5.2.3, referitoare la dispozitivul indicator al totalizării la zero, se aplică şi indicatorului valorii de 
control.  
   5.2.5. Debitul minim  
    Debitul minim trebuie să fie egal cu 20% din debitul maxim.  
   6. Erori tolerate  
    După ce cântarul de bandă a fost reglat corect la zero, la sarcină nulă, erorile tolerate, pozitive sau negative, trebuie să fie egale cu valorile 
specificate mai jos, pentru orice masă totalizată mai mare sau egală cu sarcina totalizată minimă.  
   6.1. Erori tolerate pentru verificarea iniţială CEE  
   6.1.1. pentru clasa 1 - 0,5% din sarcina totalizată pentru orice debit cuprins între 20% şi 100% din debitul maxim;  
   6.1.2. pentru clasa 2 - 1% din sarcina totalizată pentru orice debit cuprins între 20% şi 100% din debitul maxim.  
   6.2. Erori tolerate în serviciu  
   6.2.1. pentru clasa 1 - 1% din sarcina totalizată pentru orice debit cuprins între 20% şi 100% din debitul maxim;  
   6.2.2. pentru clasa 2 - 2% din sarcina totalizată pentru orice debit cuprins între 20% şi 100% din debitul maxim.  
   7. Aplicabilitatea erorilor tolerate  
   7.1. În cazul în care dispozitivul indicator al totalizării folosit la încercare este digital, eroarea tolerată trebuie majorată cu valoarea diviziunii 
acestui dispozitiv. Eroarea tolerată depinde de modul de control metrologic aplicabil.  
   7.2. În cazul în care cântarul de bandă este prevăzut cu mai multe dispozitive indicatoare ale totalizării, erorile de indicaţie pentru fiecare 
dispozitiv nu trebuie să depăşească erorile tolerate. Erorile tolerate depind de modul de control metrologic aplicabil.  
    Pentru o sarcină totalizată dată diferenţa dintre rezultate, luate două câte două, trebuie să fie mai mică sau egală cu:  
   a) valoarea diviziunii dispozitivului indicator digital, atunci când rezultatele sunt furnizate de două dispozitive indicatoare digitale;  
   b) valoarea absolută a erorii tolerate, în cazul în care rezultatele sunt furnizate de două dispozitive indicatoare analogice;  
   c) cea mai mare dintre următoarele două valori:  
   (i) valoarea absolută a erorii tolerate; sau  
   (ii) valoarea diviziunii pentru indicaţia digitală, în cazul în care rezultatele sunt furnizate de un dispozitiv indicator analogic şi un indicator digital.  
   7.3. Încercări prin simulare  
   7.3.1. Erori tolerate, în cazul încercărilor prin simulare:  
   7. 3.1.1 pentru clasa 1:  
   - pentru orice debit cuprins între 5% şi 20% din debitul maxim: 0,07% din sarcina totalizată la debitul maxim, pentru durata încercării prin 
simulare;  
   - pentru orice debit cuprins între 20% şi 100% din debitul maxim: 0,35% din sarcina totalizată;  
   7.3.1.2. pentru clasa 2:  
   - pentru orice debit cuprins între 5% şi 20% din debitul maxim: 0,14% din sarcina totalizată la debitul maxim, pentru durata încercării prin 
simulare;  



   - pentru orice debit cuprins între 20% şi 100% din debitul maxim: 0,7% din sarcina totalizată.  
   7.3.2. Dispozitiv de simulare a deplasării  
    La simularea vitezei de deplasare cerute în cadrul încercării eroarea relativă de simulare nu trebuie să depăşească 20% din eroarea tolerată 
pentru sarcina totalizată. Această eroare este inclusă în erorile tolerate prevăzute la pct. 7.3.1.  
   7.3.3. Diferenţa dintre două rezultate, datorită variaţiei vitezei simulate  
    Pentru orice variaţie a vitezei simulate a deplasării corespunzătoare unei variaţii mai mari de 10% din viteza benzii transportoare prevăzute de 
producător, variaţia erorii relative a rezultatelor încercărilor prin simulare nu trebuie să depăşească 20% din eroarea tolerată specificată la pct. 
7.3.1.  
   7.3.4. Diferenţa dintre două rezultate, datorită schimbării punctului de aplicare a aceleiaşi sarcini  
    Dacă punctul de aplicare a aceleiaşi sarcini se schimbă într-un mod compatibil cu forma receptorului de sarcină, diferenţa dintre cele două 
rezultate nu trebuie să fie mai mare decât valoarea absolută a erorii tolerate.  
   7.3.5. Reglarea la zero  
    Pentru orice sarcină a cărei valoare se află în domeniul de funcţionare al dispozitivului de reglare la zero, după reglarea aparatului la zero 
rezultatele trebuie să se încadreze în eroarea tolerată pentru sarcina totalizată, prevăzută la pct. 7.3.1.  
   7.3.6. Factori de influenţă  
   7.3.6.1. Temperatura  
    După reglarea la zero cântarul de bandă trebuie să corespundă cerinţelor referitoare la erorile tolerate la temperaturi practic constante 
cuprinse între -10▫C şi +40▫C. Pentru aplicaţii speciale aceste cântare de bandă pot avea domenii de temperatură diferite de cel menţionat 
anterior. În acest caz intervalul trebuie să fie de cel puţin 30▫C şi trebuie să fie indicat pe plăcuţa cu inscripţii. În timpul încercărilor temperaturile 
sunt considerate practic constante dacă variaţia nu este mai mare de 5▫C/oră.  
    Cântarul de bandă trebuie să fie construit astfel încât, pentru o variaţie a temperaturii de 10▫C şi cu condiţia ca viteza de variaţie a temperaturii 
să nu fie mai mare de 5▫C/oră, indicaţiile la zero ale acestuia sau, în cazul aparatelor prevăzute cu dispozitiv de verificare a indicaţiei la zero cu 
masa adiţională, valoarea de control să nu varieze cu mai mult de:  
   a) 0,07% pentru clasa 1;  
   b) 0,14% pentru clasa 2,  
    din sarcina totalizată la debit maxim pe durata încercării.  
   7.3.6.2. Variaţia parametrilor sursei de alimentare electrică  
    Cântarele de bandă trebuie să corespundă cerinţelor referitoare la erorile tolerate, fără o reglare la zero suplimentară, în cazul în care 
parametrii sursei de alimentare variază după cum urmează:  
   a) de la -15% la +10% din tensiunea nominală;  
   b) de la -2% la +2% din frecvenţa nominală.  
   7.3.6.3. Alţi factori de influenţă  
    Cântarele de bandă trebuie să corespundă, în condiţii normale de utilizare, cerinţelor privind erorile tolerate, atunci când aceste aparate sunt 
supuse acţiunii altor factori de influenţă decât cei specificaţi la pct. 7.3.6.1 şi 7.3.6.2 şi care rezultă din condiţiile de instalare (vibraţii, condiţii 
atmosferice etc.).  
   7.3.7. Caracteristici metrologice  
   7.3.7.1. Repetabilitate  
    Diferenţa dintre rezultatele obţinute pentru aceeaşi sarcină, plasată în aceleaşi condiţii pe receptorul de sarcină, luate două câte două, nu 
trebuie să fie mai mare decât valoarea absolută a erorii tolerate prevăzute la pct. 7.3.1.  
   7.3.7.2. Mobilitatea dispozitivului de totalizare  
    Pentru orice debit cuprins între debitul maxim şi debitul minim, diferenţa dintre rezultatele obţinute pentru două sarcini care diferă între ele 
printr-o valoare egală cu eroarea tolerată, prevăzută la pct. 7.3.1, trebuie să fie cel puţin egală cu jumătatea valorii calculate care corespunde 
diferenţei dintre cele două sarcini.  
   7.3.7.3. Mobilitatea indicatorului utilizat pentru reglarea la zero  
    Pentru încercări cu o durată de 3 minute trebuie să existe o diferenţă clar vizibilă între rezultatele obţinute pentru sarcină nulă şi pentru o 
sarcină, depusă pe sau ridicată de pe receptorul de sarcină, egală cu următoarele procente din limita maximă:  
   a) 0,1% pentru clasa 1;  
   b) 0,2% pentru clasa 2.  
   7.3.7.4. Stabilitatea zeroului  
    7.3.7.4.1. Stabilitatea pe termen scurt  
    După 5 încercări cu o durată de 3 minute fiecare, diferenţa dintre cel mai mic şi cel mai mare dintre rezultatele obţinute nu trebuie să 
depăşească următoarele procente din sarcina totalizată într-o oră la debitul maxim:  
   a) 0,0025% pentru clasa 1;  
   b) 0,005% pentru clasa 2.  
    7.3.7.4.2. Stabilitatea pe termen lung  
    Încercările descrise la pct. 7.3.7.4.1 trebuie să fie repetate şi după 3 ore de funcţionare în gol, în condiţii stabile de încercare şi fără o reglare 
suplimentară la zero:  
   a) diferenţa între cel mai mic şi cel mai mare dintre rezultatele obţinute nu trebuie să depăşească limitele prevăzute la pct. 7.3.7.4.1;  
   b) diferenţa dintre cel mai mic şi cel mai mare dintre toate rezultatele obţinute [cele de la pct. 7.3.7.4.1 şi lit. a) a prezentului punct] nu trebuie 
să fie mai mare decât următoarele procente din sarcina totalizată într-o oră la debitul maxim:  
   (i) 0,0035% pentru clasa 1;  
   (ii) 0,007% pentru clasa 2.  
   7.3.7.5. Dispozitive suplimentare indicatoare ale totalizării  
    Dispozitivele totalizatoare suplimentare:  
   a) nu trebuie să influenţeze funcţionarea aparatelor de cântărit;  
   b) trebuie construite astfel încât rezultatele furnizate să fie corecte.  
   7.3.7.6. Cântare de bandă prevăzute cu dispozitiv de verificare a indicaţiei la zero cu masă adiţională  
    Pentru cântarele de bandă prevăzute cu dispozitiv de verificare a indicaţiei la zero cu masă adiţională, prevederile pct. 7.3.7.3 şi 7.3.7.4 
trebuie să se aplice la încercările cu masă adiţională; abaterea maximă admisă faţă de valoarea de control trebuie să fie calculată luându-se în 
considerare aceste prevederi.  
   7.4. Încercări la locul de instalare  
    Erorile tolerate sunt aplicabile oricărei cantităţi de produs cel puţin egală cu sarcina totalizată minimă.  
   7.4.1. Dispozitiv de sesizare a deplasării  
    Între dispozitivul de sesizare a deplasării şi bandă nu trebuie să existe alunecări.  
   7.4.2. Aparatul de control utilizat la încercare  



    Aparatul de control utilizat la încercări cu produs sau produse destinate să fie cântărite pe cântarul de bandă (numit material de încercare) 
trebuie să permită verificarea sarcinii totalizate cu o eroare mai mică de 20% din eroarea tolerată.  
   7.4.3. Valoarea sarcinii totalizate minime  
    Sarcina totalizată minimă trebuie să fie cel puţin egală cu cea mai mare dintre următoarele 3 valori:  
   a) sarcina obţinută la debitul maxim, la o rotaţie a benzii;  
   b) 2% din sarcina totalizată într-o oră la debitul maxim sau 200 diviziuni de totalizare, pentru clasa 1;  
   c) 1% din sarcina totalizată într-o oră la debitul maxim sau 100 diviziuni de totalizare, pentru clasa 2.  
   7.4.4. Caracteristici metrologice  
   7.4.4.1. Variaţia erorilor relative  
    Diferenţa dintre erorile relative pentru mai multe rezultate obţinute la debite practic identice, pentru aproximativ aceleaşi cantităţi de produs şi 
în aceleaşi condiţii, nu trebuie să depăşească valoarea absolută a erorii tolerate.  
   7.4.4.2. Erori tolerate la verificarea indicaţiei la zero  
    După un număr întreg de rotaţii ale benzii indicaţia indicatorului de zero nu trebuie să depăşească următoarele procente din sarcina totalizată 
la debitul maxim, pe durata încercării:  
   a) 0,1% pentru clasa 1;  
   b) 0,2% pentru clasa 2.  
   7.4.4.3. Mobilitatea indicatorului utilizat pentru reglarea la zero  
    Pentru un număr de încercări echivalent unui număr întreg de rotaţii ale benzii şi cu o durată care să nu depăşească 3 minute trebuie să existe 
o diferenţă vizibilă între indicaţiile la zero şi pentru o sarcină, depusă pe sau ridicată de pe receptorul de sarcină, egală cu următoarele procente 
din limita maximă:  
   a) 0,1% pentru clasa 1;  
   b) 0,2% pentru clasa 2.  
   7.4.4.4. Stabilitatea zeroului  
    După cinci încercări corespunzătoare unui număr întreg de rotaţii ale benzii, cu o durată cât mai apropiată de 3 minute, diferenţa dintre cel mai 
mic şi cel mai mare dintre rezultatele obţinute nu trebuie să depăşească următoarele procente din sarcina totalizată într-o oră la debitul maxim;  
   a) 0,0035% pentru clasa 1;  
   b) 0,007% pentru clasa 2.  
   7.4.4.5. Aparate prevăzute cu dispozitiv de verificare a indicaţiei la zero cu masă adiţională  
    Pentru cântarele de bandă prevăzute cu dispozitiv de verificare a indicaţiei la zero prevederile pct. 7.4.4.2, 7.4.4.3 şi 7.4.4.4 trebuie să se 
aplice la încercările cu masă adiţională; variaţiile maxime admise trebuie calculate luându-se în considerare aceste prevederi.  
    Cântarele de bandă prevăzute cu dispozitiv de verificare a indicaţiei la zero, cu masă adiţională corespunzătoare la 20% din limita maximă a 
unităţii de cântărire, trebuie, de asemenea, să corespundă prevederilor privind verificarea indicaţiei la zero de la pct. 7.4.4.2.  
   7.5. Rezumatul principalelor cerinţe metrologice  
     

┌───────────────────────────────┬──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┐
│                               │             Clasa 1              │             Clasa 2              │
├───────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│Valoarea diviziunii de         │C(max)                      C(max)│C(max)                      C(max)│
│totalizare (d(t) sau d(td))    │────── <= d(t) sau d(td) <= ──────│────── <= d(t) sau d(td) <= ──────│
│(conform pct. 5.2.)            │50000                        2000 │25000                        1000 │
├───────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│                               │                          C(max)  │                          C(max)  │
│Valoarea diviziunii            │Indicaţie analogică d0 <= ──────  │Indicaţie analogică d0 <= ──────  │
│dispozitivului indicator al    │                          20000   │                          10000   │
│totalizării la zero (d0)       │                         C(max)   │                         C(max)   │
│(conform pct. 5.2.)            │Indicaţie digitală d0 <= ──────   │Indicaţie digitală d0 <= ──────   │
│                               │                         40000    │                         20000    │
│                               │şi d0<=d(t) sau d(td)             │şi d0<=d(t) sau d(td)             │
├───────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│Erori tolerate (încercări cu   │                                  │                                  │
│material):                     │                                  │                                  │
│a) verificarea iniţială CEE    │              0,5% C              │               1% C               │
│(conform pct. 6.1.)            │                                  │                                  │
│b) în serviciu                 │               1% C               │               2% C               │
│(conform pct. 6.2.)            │                                  │                                  │
├───────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│Aplicabilitatea erorilor       │                                  │                                  │
│tolerate (conform pct. 7.)     │                                  │                                  │
│Încercări prin simulare        │                                  │                                  │
│(conform pct. 7.3.)            │                                  │                                  │
├───────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│Erori tolerate                 │                                  │                                  │
│(conform pct. 7.3.1.)          │                                  │                                  │
│          Q(max)         Q(max)│                                  │                                  │
│a) pentru ────── <= Q <= ──────│         0,07% Q(max) x t         │         0,14% Q(max) x t         │
│            20             5   │                                  │                                  │
│          Q(max)               │                                  │                                  │
│b) pentru ────── <= Q <= Q(max)│             0,35% C              │              0,7% C              │
│            5                  │                                  │                                  │
├───────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│Temperatura                    │                                  │                                  │
│(conform pct. 7.3.6.1.)        │                                  │                                  │
│Variaţia indicaţiei la zero    │                                  │         0,14% Q(max) x t         │
│pentru o variaţie a            │                                  │                                  │
│temperaturii de 10 ▫C          │         0,07% Q(max) x t         │                                  │
├───────────────────────────────┼──────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┤
│Mobilitatea indicatorului      │ Diferenţa dintre rezultatele obţinute la zero şi pentru o sarcină:  │
│utilizat pentru reglarea la    ├──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┤



│zero (conform pct. 7.3.7.3.)   │             0,1% Max             │             0,2% Max             │
│                               ├──────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┤
│                               │                    Trebuie să fie clar vizibilă                     │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Stabilitatea zeroului          │              Pentru încercări cu durata de trei minute              │
│(conform pct. 7.3.7.4.):       │                                                                     │
│a) stabilitatea pe termen scurt│    Variaţia <= 0,0025% C(max)    │    Variaţia <= 0,005% C(max)     │
│b) stabilitatea pe termen lung │    Variaţia <= 0,0035% C(max)    │    Variaţia <= 0,007% C(max)     │
├───────────────────────────────┼──────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┤
│Încercări la locul de instalare│                                                                     │
│(conform pct. 7.4.)            │                                                                     │
├───────────────────────────────┼──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┤
│                               │>= pentru o rotaţie a benzii la   │>= pentru o rotaţie a benzii la   │
│Valoarea sarcinii totalizate   │Q(max)                            │Q(max)                            │
│minime (conform pct. 7.4.3.)   │>= 2% C(max)                      │>= 1% C(max)                      │
│                               │>= 200 d(t) sau d(td)             │>= 100 d(t) sau d(td)             │
├───────────────────────────────┼──────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┤
│                               │ Diferenţa dintre rezultatele obţinute la zero şi pentru o sarcină:  │
│Mobilitatea indicatorului      ├──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┤
│utilizat pentru reglarea la    │             0,1% Max             │             0,2% Max             │
│zero (conform pct. 7.4.4.3.)   ├──────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┤
│                               │                    Trebuie să fie clar vizibilă                     │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Stabilitatea zeroului          │Pentru încercări cu o durată cât mai apropiată de 3 minute,          │
│(conform pct. 7.4.4.4.):       │corespunzătoare unui număr întreg de rotaţii ale benzii              │
│stabilitatea pe termen scurt   │    Variaţia <= 0,0035% C(max)    │    Variaţia <= 0,007% C(max)     │
└───────────────────────────────┴──────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┘
  

    C = sarcina totalizată  
    t = durata încercării, în ore  
    C(max) = sarcina totalizată într-o oră la debitul maxim.  
 
 

   CAPITOLUL III 
  Cerinţe tehnice  

 
 
   8. Componenţă  
    Cântarele de bandă se compun din:  
   a) o bandă transportoare;  
   b) o unitate de cântărire;  
   c) un traductor de deplasare;  
   d) un dispozitiv de totalizare;  
   e) un dispozitiv indicator al totalizării generale;  
   f) un dispozitiv de reglare la zero.  
    Dispozitivul de reglare la zero de pe cântarul de bandă trebuie să fie prevăzut cu un indicator de zero, separat de dispozitivul indicator al 
totalizării generale, sau un dispozitiv de verificare a indicaţiei la zero cu masă adiţională, atunci când:  
   a) dispozitivul indicator al totalizării generale indică numai valori pozitive; sau  
   b) valoarea diviziunii de totalizare este mai mare decât valoarea diviziunii indicatorului de zero specificată la pct. 5.2.1.2 pentru clasa 1 şi la pct. 
5.2.2.2 pentru clasa 2.  
   8.1. Securitate în funcţionare  
   8.1.1. Absenţa caracteristicilor care pot facilita utilizarea frauduloasă  
    Cântarele de bandă nu trebuie să aibă caracteristici care pot facilita utilizarea frauduloasă a acestora.  
   8.1.2. Imposibilitatea dereglării sau întreruperii accidentale  
    Cântarele de bandă mecanice şi electromecanice trebuie să fie astfel construite încât nici o dereglare sau întrerupere accidentală să nu poată 
avea loc fără ca efectul acestora să fie uşor detectabil.  
   8. 1.3 Protecţia comenzilor cântarelor de bandă  
    Comenzile cântarelor de bandă trebuie să fie astfel proiectate încât, în mod normal, să nu rămână blocate în alte poziţii decât cele prescrise 
prin construcţie, în afară de cazul în care, în timpul manipulării, toate funcţiile de indicare sau tipărire sunt inactive.  
   8.1.4. Dispozitivele de indicare a totalizării amplasate la distanţă trebuie să fie prevăzute cu dispozitive conforme cu prevederile pct. 8.8.  
   8.2. Banda transportoare  
   8.2.1. Cântar de bandă cu transportor inclus  
    Transportorul trebuie să aibă o construcţie robustă şi trebuie să formeze un ansamblu rigid. Atunci când suportul rolelor este utilizat numai ca 
pârghie de încărcare a unităţii de cântărire, produsul trebuie să fie aşezat pe punctul de sprijin.  
   8.2.2. Cântar de bandă cu platformă de cântărire  
    Şasiul benzii transportoare trebuie să aibă o construcţie robustă. În orice secţiune dreaptă longitudinală traseul rolelor trebuie să fie astfel încât 
banda să se sprijine în mod constant pe rolele de cântărire şi să asigure o cântărire corectă. Transportorul trebuie să fie prevăzut, dacă este 
necesar, cu un dispozitiv cu bandă de curăţare, a cărui poziţie de funcţionare să nu afecteze rezultatele.  
   8.2.3. Condiţii speciale de instalare  
    Cântarele de bandă trebuie să fie astfel construite încât instalarea traseului rolelor de ghidare, alcătuirea şi montajul benzii şi aranjarea 
produsului pe bandă să nu provoace erori în rezultatele măsurărilor.  
   8.2.3.1. Traseul rolelor  
    În cazul în care este necesar, trebuie să fie prevăzut un sistem eficient de protecţie împotriva coroziunii şi supraîncărcării.  
    Generatoarele superioare ale rolelor de ghidare din acelaşi grup trebuie să fie practic în acelaşi plan.  
    Traseul rolelor de ghidare trebuie să fie construit astfel încât să nu apară nici o alunecare a materialului.  
   8.2.3.2. Banda transportoare  



    8.2.3.2.1. Masa pe unitate de lungime a benzii transportoare trebuie să fie practic constantă; îmbinările trebuie să nu provoace nici o 
perturbare a procesului de cântărire.  
    8.2.3.2.2. Viteza şi lungimea benzii trebuie să fie astfel încât verificarea indicaţiei la zero să poată fi executată într-un timp care să nu 
depăşească 3 minute.  
    Dacă această prevedere nu poate fi îndeplinită, cântarul de bandă trebuie să fie prevăzut cu un dispozitiv de reglare la zero semiautomat sau 
automat.  
    8.2.3.2.3. Viteza benzii transportoare nu trebuie să varieze cu mai mult de 5% din vitezele pentru care cântarul de bandă este proiectat.  
   8.2.3.3. Lungimea de cântărire  
    Cântarele de bandă trebuie să fie construite astfel încât lungimea de cântărire să rămână neschimbată în timpul utilizării.  
    Sigilarea dispozitivului de reglare a lungimii benzii transportoare trebuie să fie posibilă.  
   8.2.3.4. Tensionarea benzii transportoare  
    La un punct dat de pe traseul rolelor de ghidare tensionarea benzii transportoare trebuie să fie practic constantă.  
    Tensionarea benzii transportoare trebuie să fie astfel încât, în condiţii normale de funcţionare, să nu existe nici o alunecare între bandă şi role.  
   8.2.3.5. Efectul produsului  
    Intrarea produsului pe transportor nu trebuie să afecteze rezultatele.  
   8.3. Unitatea de cântărire  
   8.3.1. Generalităţi  
    Unitatea de cântărire trebuie să fie adecvată scopului pentru care a fost proiectată. Aceasta trebuie să fie protejată, în cazul în care este 
necesar, împotriva efectului încărcărilor accidentale mai mari decât limita maximă.  
    Receptorul de sarcină trebuie să fie astfel proiectat încât să nu provoace erori suplimentare, indiferent de modul de alimentare a produsului.  
   8.3.2. Dispozitiv de echilibrare a sarcinii  
    Dispozitivul de echilibrare a sarcinii trebuie să aibă o acţiune continuă de la zero la o valoare a masei cel puţin egală cu limita maximă. 
Cântărirea nu trebuie să înceapă până când unitatea de cântărire nu funcţionează în condiţii normale de utilizare.  
   8.4. Traductor pentru deplasare  
    Dispozitivul de sesizare a deplasării prevăzut la pct. 3.3.1.3.1 trebuie să fie astfel proiectat încât să nu permită alunecarea benzii, indiferent 
dacă banda este încărcată sau nu.  
    Dacă informaţia este digitală, ea trebuie să corespundă deplasărilor benzii egale sau mai mici decât lungimea de cântărire.  
    Dacă informaţia este analogică, ea nu trebuie să fie înlocuită cu un semnal independent de banda transportoare decât în cazul operaţiilor de 
control sau reglare.  
   8.5. Dispozitive indicatoare şi de tipărire a totalizării  
   8.5.1. Calitatea indicaţiei  
    Dispozitivele indicatoare şi de tipărire a totalizării trebuie să permită citirea sigură, simplă şi neambiguă a rezultatelor prin simpla alăturare a 
cifrelor, iar rezultatul trebuie să fie însoţit de denumirea sau simbolul unităţii de masă. Reglarea la zero a dispozitivului indicator al totalizării 
generale nu trebuie să fie posibilă.  
   8.5.2. Valoarea diviziunii pentru cântarele de bandă prevăzute cu mai multe dispozitive de indicare a totalizării sau de tipărire  
    Valoarea diviziunii dispozitivului sau dispozitivelor indicatoare analogice ale totalizării de pe un cântar de bandă nu trebuie să depăşească 
dublul valorii diviziunii dispozitivului sau dispozitivelor indicatoare digitale.  
    Dispozitivele indicatoare digitale sau cele de tipărire de pe un cântar de bandă trebuie să aibă aceeaşi valoare a diviziunii.  
   8.5.3. Forma indicaţiilor digitale  
    Indicaţiile furnizate de dispozitivele indicatoare digitale trebuie să fie afişate exclusiv sub formă de cifre aliniate.  
   8.5.4. Siguranţa indicaţiilor  
    Indicaţiile furnizate nu trebuie să fie influenţate în cazul unei opriri accidentale a benzii sau în cazul unei întreruperi a alimentării cu energie 
electrică.  
   8.5.5. Domeniul de indicaţii  
    Dispozitivele indicatoare ale totalizării generale trebuie să fie astfel construite încât să permită citirea unei valori cel puţin egale cu o cantitate 
de produs cântărită în 10 ore de funcţionare la debitul maxim.  
   8.5.6. Dispozitive suplimentare indicatoare ale totalizării  
    Valoarea diviziunii dispozitivului suplimentar indicator al totalizării trebuie să fie cel puţin egală cu de 10 ori valoarea diviziunii de totalizare 
indicată pe plăcuţa cu inscripţii. Cerinţele pct. 5.2 nu se aplică acestor dispozitive.  
   8.5.7. Cuplarea dispozitivelor indicatoare ale totalizării  
    Dispozitivele indicatoare ale totalizării generale şi dispozitivele de tipărire, care indică numai valori pozitive, nu trebuie să înregistreze atunci 
când banda funcţionează neîncărcată.  
    Funcţiile de cuplare şi decuplare a dispozitivului de totalizare trebuie să fie realizate de cântarul de bandă şi trebuie să fie activate de sarcină.  
    Dispozitivele indicatoare şi cele de tipărire a totalizării, care indică valori pozitive şi negative, trebuie să fie cuplate atunci când banda 
funcţionează neîncărcată şi trebuie să fie construite astfel încât rezultatele indicate să nu poată fi afectate de vibraţii.  
    Dispozitivul indicator al totalizării utilizat la încercare trebuie să funcţioneze numai în timpul încercării.  
   8.5.8. Dispozitiv indicator al totalizării utilizat la încercare  
    Dacă valoarea diviziunii dispozitivului indicator al totalizării generale este mai mare de:  
   a) 0,1% din sarcina totalizată minimă pentru clasa 1;  
   b) 0,2% din sarcina totalizată minimă pentru clasa 2,  
    cântarul de bandă trebuie să fie prevăzut cu un dispozitiv indicator al totalizării, utilizat la încercare, distinct, cu o valoare a diviziunii care să nu 
depăşească procentele de mai sus.  
   8.6. Dispozitiv de reglare la zero  
    Echilibrarea masei benzii neîncărcate care acţionează pe receptorul de sarcină trebuie să fie posibilă.  
   8.6.1. Dispozitiv de reglare la zero neautomat  
    Dacă acest dispozitiv poate fi reglat manual, în mod continuu, efectul timp de o oră al oricărei mişcări liniare de 10 mm sau de rotaţie cu 
jumătate de tură a elementului final de reglare nu trebuie să depăşească:  
   a) 0,1% din sarcina totalizată într-o oră, la debitul maxim, pentru clasa 1;  
   b) 0,2% din sarcina totalizată într-o oră, la debitul maxim, pentru clasa 2.  
    Dacă dispozitivul poate fi reglat manual în mod discontinuu, efectul timp de o oră, corespunzător valorii diviziunii elementului de reglare, nu 
trebuie să depăşească:  
   a) 0,01% din sarcina totalizată într-o oră, la debitul maxim, pentru clasa 1;  
   b) 0,02% din sarcina totalizată într-o oră, la debitul maxim, pentru clasa 2.  
    Trebuie să se poată determina uşor dacă orice corecţie ce trebuie aplicată este pozitivă sau negativă.  
   8.6.2. Dispozitiv de reglare la zero semiautomat sau automat  



    Dispozitivele de reglare la zero semiautomate sau automate trebuie să fie construite astfel încât:  
   a) reglarea la zero să se facă după un număr întreg de rotaţii ale benzii;  
   b) să fie indicat sfârşitul operaţiei;  
   c) să fie indicate limitele de reglare.  
    Eroarea de reglare a acestor dispozitive, într-o oră de funcţionare, trebuie să nu depăşească:  
   a) 0,1% din sarcina totalizată într-o oră, la debitul maxim, pentru clasa 1;  
   b) 0,2% din sarcina totalizată într-o oră, la debitul maxim, pentru clasa 2.  
    Dispozitivele de reglare la zero automate trebuie să fie dezactivate pe durata încercării.  
   8.6.3. Dispozitiv de verificare a indicaţiei la zero  
    Dispozitivul de verificare a indicaţiei la zero acţionează prin intermediul unei mase adiţionale care este plasată pe unitatea de cântărire sau 
simulată electric.  
    Dispozitivul trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:  
   a) masa trebuie să fie aplicată în mod constant printr-un mecanism adecvat;  
   b) aplicarea masei trebuie să fie posibilă numai atunci când banda se roteşte neîncărcată;  
   c) masa trebuie să fie protejată împotriva prafului;  
   d) operaţia de verificare a indicaţiei la zero trebuie să fie executată întotdeauna în acelaşi fel;  
   e) operaţia de verificare a indicaţiei la zero trebuie să se oprească automat după efectuarea de către bandă a unui număr predeterminat de 
rotaţii;  
   f) la sfârşitul operaţiei de verificare a indicaţiei la zero trebuie indicată o valoare de control bazată pe masa adiţională şi pe numărul de rotaţii 
ale benzii.  
   8.6.4. Cântare de bandă prevăzute cu un dispozitiv de verificare a indicaţiei la zero cu masă adiţională  
    Cântarele de bandă cu dispozitive indicatoare ale totalizării care indică numai valori pozitive trebuie să fie prevăzute cu un dispozitiv de 
verificare a indicaţiei la zero, conform prevederilor pct. 8.6.3. Masa adiţională trebuie să fie egală cu 5% din limita maximă a unităţii de cântărire.  
    Cântarele de bandă cu dispozitive indicatoare ale totalizării care indică valori pozitive şi negative pot fi prevăzute cu un dispozitiv de verificare 
a indicaţiei la zero, conform prevederilor pct. 8.6.3. Masa adiţională trebuie să fie egală cu 5% sau 20% din limita maximă a unităţii de cântărire.  
   8.7. Dispozitiv indicator al totalizării la zero  
    Dispozitivul indicator al totalizării la zero nu trebuie să influenţeze rezultatele dispozitivului indicator al totalizării.  
   8.8. Indicaţia depăşirii limitei maxime a unităţii de cântărire sau a intervalului cuprins între debitele minim şi maxim  
    Dacă valorile debitului maxim sau ale limitei maxime au fost depăşite ori dacă valoarea debitului minim nu a fost atinsă, trebuie să fie emis un 
semnal adecvat.  
   8.9. Dispozitive auxiliare  
    Dispozitivele auxiliare nu trebuie să afecteze rezultatele cântăririi.  
   8.10. Sigilare  
    Sigilarea componentelor cântarelor de bandă, a căror înlocuire sau ajustare afectează caracteristicile metrologice ale acestora, în conformitate 
cu condiţiile stabilite prin aprobarea de model CEE, trebuie să fie posibilă.  
   9. Plăcuţe cu inscripţii şi plăcuţe de marcare  
    Cântarele de bandă trebuie să poarte, după caz, următoarele inscripţii, în ordinea de mai jos:  
   9.1. Inscripţii obligatorii prezentate în clar, în limba română:  
   9.1.1. identificarea producătorului;  
   9.1.2. identificarea importatorului (pentru aparate importate);  
   9.1.3. denumirea cântarului de bandă;  
   9.1.4. tipul şi seria cântarului de bandă;  
   9.1.5. tipul produsului sau produselor care se pot cântări;  
   9.1.6. sarcina totalizată minimă... kg sau tone;  
   9.1.7. numărul de cicluri pe oră (pentru cântarele de bandă care funcţionează prin însumare);  
   9.1.8. inscripţia: "Aparatul trebuie reglat la zero cel puţin la fiecare 3 ore. Încercarea la zero trebuie să aibă o durată de cel puţin..... rotaţii." 
(Numărul de rotaţii la încercarea la zero va fi stabilit în cadrul aprobării de model CEE, în conformitate cu pct. 7.4.4.4.).  
   9.2. Inscripţii de bază prezentate în cod:  
   9.2.1. obligatorii în toate cazurile:  
   a) marcajul aprobării de model CEE;  
   b) clasa de exactitate în forma: [ 1 ], [ 2 ];  
   c) valoarea diviziunii de totalizare pentru indicaţie analogică sub forma d(t)=;  
   d) valoarea diviziunii de totalizare pentru indicaţie digitală sub forma d(td)=;  
   e) limita maximă sub forma Max.....;  
   f) debitul maxim sub forma Q(max) .....;  
   g) debitul minim sub forma Q(min).....;  
   h) viteza nominală a benzii sub forma v = ..... m/s;  
   i) lungimea de cântărire sub forma L = ..... m;  
   j) marca de identificare pe subansamblurile cântarului de bandă care nu sunt ataşate direct la corpul principal;  
   9.2.2. obligatorii, dacă este cazul:  
   a) valoarea diviziunii dispozitivului indicator al totalizării la zero sub forma d0=;  
   b) valoarea de control cu variaţia maximă admisă conform pct. 7.4.4.2 (pentru cântare de bandă cu dispozitiv de verificare a indicaţiei la zero 
cu masă adiţională).  
   9.3. Inscripţii suplimentare  
    În funcţie de utilizarea specială a cântarului de bandă, Biroul Român de Metrologie Legală poate solicita în cadrul aprobării de model CEE una 
sau mai multe inscripţii suplimentare.  
   9.4. Prezentarea inscripţiilor  
    Inscripţiile trebuie să fie de neşters şi să aibă o mărime, o formă şi o claritate care să permită citirea uşoară a indicaţiilor cântarului de bandă în 
condiţii normale de utilizare.  
    Ele trebuie să fie grupate împreună într-un loc uşor vizibil pe cântarul de bandă, pe o plăcuţă cu inscripţii fixată lângă dispozitivul indicator, sau 
inscripţionate direct pe dispozitivul indicator.  
    Sigilarea plăcuţei cu inscripţii trebuie să fie posibilă.  
   9.5. Marcare  
    Plăcuţa cu inscripţii poate avea prevăzut un spaţiu pentru aplicarea marcajelor. Dacă nu este prevăzut un astfel de spaţiu, o plăcuţă destinată 
special acestui scop trebuie să fie prevăzută în vecinătatea plăcuţei cu inscripţii.  



 
 

   CAPITOLUL IV 
  Categorii de control metrologic  

 
 
    Aprobarea de model CEE şi verificarea iniţială CEE a cântarelor de bandă se efectuează în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului 
nr. 1.055/2001 şi ale prezentului capitol.  
   10. Aprobare de model CEE  
   10.1. Cererea pentru aprobare de model CEE  
    Cererile pentru aprobare de model CEE trebuie să includă următoarele informaţii şi să fie însoţite de următoarele documente specifice:  
   10.1.1. caracteristici metrologice:  
   10.1.1.1. inscripţii descriptive conform prevederilor pct. 9;  
   10.1.1.2. caracteristici speciale ale unităţii de cântărire;  
   10.1.2. documente descriptive:  
   a) desenul sau o schiţă a întregului ansamblu;  
   b) orice desene, modele sau fotografii necesare, cu detalii de interes metrologic;  
   c) descrierea şi schema de principiu care să indice clar modul de funcţionare a cântarului de bandă.  
   10.2. Examinare pentru aprobare de model CEE  
   10.2.1. Încercări prin simulare  
    Aceste încercări trebuie să fie executate pe cântare de bandă, conectate sau nu la banda transportoare.  
    Aceste încercări trebuie, în special, să permită evaluarea efectului factorilor de influenţă care pot afecta cântarul de bandă în condiţii normale 
de utilizare (temperatură, tensiune, frecvenţă). În măsura în care este necesar, acestea trebuie să fie examinate separat.  
    Cântarele de bandă trebuie să îndeplinească cerinţele prevăzute la pct. 7.3.  
   10.2.2. Încercări în condiţii normale de utilizare  
    Aceste încercări includ încercări cu material şi trebuie să fie executate cu o cantitate de produs cel puţin egală cu sarcina totalizată minimă, la 
debite cuprinse între debitul minim şi debitul maxim.  
    Cântarele de bandă trebuie să îndeplinească cerinţele prevăzute la pct. 7.4.  
   11. Verificare iniţială CEE  
    Verificarea iniţială CEE a cântarelor de bandă trebuie să fie executată în două etape.  
   11.1. Prima etapă constă în următoarele operaţii:  
   a) o examinare pentru stabilirea conformităţii cântarului de bandă cu modelul aprobat şi examinarea diferitelor părţi ale acestuia;  
   b) încercări de totalizare prin intermediul simulării deplasării, în conformitate cu cerinţele prevăzute la pct. 7.3.1, 7.3.3, 7.3.4, 7.3.5 şi 7.3.7, 
exclusiv 7.3.7.4.2.  
    Pentru cântarele de bandă cu bandă transportoare inclusă, prevăzute la pct. 3.2.2, încercările se execută pe un aparat complet.  
    Pentru cântarele de bandă cu platformă de cântărire, prevăzute la pct. 3.2.1, încercările se execută pe un cântar de bandă fără bandă 
transportoare şi utilizându-se un dispozitiv de simulare a deplasării.  
    În urma acestor încercări trebuie să se obţină rezultatul totalizării, adică masa totalizată şi fie numărul de cicluri, fie numărul care reprezintă 
lungimea benzii care a trecut în mod teoretic.  
   11.2. A doua etapă se execută după cum urmează:  
   11.2.1. Încercări la locul de instalare  
    Executarea încercărilor la locul de instalare, într-o manieră sigură şi uşoară, cu produsul sau produsele care trebuie cântărite, trebuie să fie 
posibilă. Instalarea cântarului de bandă trebuie să fie executată astfel încât verificarea acestuia să poată fi efectuată fără întreruperea funcţionării 
sale normale.  
    Un aparat de control conform cerinţelor pct. 7.4.2 trebuie să fie disponibil în permanenţă în vecinătatea cântarului sau cântarelor de bandă 
care trebuie verificate, iar stocarea şi transportul trebuie să fie organizate astfel încât să se prevină orice pierdere de produs.  
   11.2.2. Verificarea dispozitivului de sesizare a deplasării  
    Dacă există suspiciuni că ar putea apărea alunecări ale dispozitivului de sesizare a deplasării, atunci aceste alunecări trebuie măsurate.  
   11.2.3. Verificarea reglării la zero  
    Această verificare trebuie să fie executată după un număr întreg de rotaţii ale benzii în condiţiile stabilite la pct. 7.4.4.2 şi 7.4.4.3.  
   11.2.4. Stabilitatea zeroului  
    Pentru încercări la locul de instalare stabilitatea zeroului trebuie să îndeplinească cerinţele pct. 7.4.4.4.  
    Pentru aparatele prevăzute cu dispozitiv de verificare a indicaţiei la zero cu masă adiţională încercarea se execută de cel puţin 5 ori. Abaterile 
determinate faţă de valoarea de control nu trebuie să depăşească valoarea calculată aplicându-se prevederile pct. 7.4.4.4.  
   11.2.5. Încercări cu material  
    Aceste încercări trebuie să fie efectuate, în condiţii normale de utilizare, la cel puţin două debite cuprinse între debitele minim şi maxim. Ele 
trebuie să fie executate cu o cantitate de produs cel puţin egală cu sarcina totalizată minimă.  
    Determinarea masei produsului se efectuează înainte sau după cântărirea pe cântarul de bandă.  
 
 

   CAPITOLUL V 
  Recomandări practice privind construcţia  

 
 
   12. Construcţie  
    Cântarele de bandă care îndeplinesc următoarele prevederi se consideră ca fiind conforme cu cerinţele referitoare la construcţie din prezenta 
anexă.  
   12.1. Condiţii speciale de instalare  
    Cântarele de bandă trebuie să îndeplinească următoarele condiţii de instalare:  
   12.1.1. Traseul rolelor de ghidare  
    Generatoarele superioare ale rolelor de ghidare sau ale seturilor de role de ghidare care formează traseul de transport trebuie să fie paralele 
pentru fiecare grup de role de ghidare. Rolele situate în imediata vecinătate a tamburilor de capăt nu trebuie să îndeplinească în mod obligatoriu 
această cerinţă. Înclinarea axelor rolelor de ghidare de pe laturi faţă de axele rolelor de ghidare de pe centru nu trebuie să fie mai mare de 20▫ 
pentru clasa 1 şi 30▫ pentru clasa 2.  



    Înclinarea secţiunii longitudinale a planului generatoarelor superioare ale rolelor de ghidare nu trebuie să fie mai mare de 10% pentru clasa 1 
şi 20% pentru clasa 2, astfel încât produsul să nu alunece. Pentru clasa 1 rolele de cântărire şi rolele de transport situate imediat înainte şi după 
platforma de cântărire trebuie să fie montate pe bile de rulment sau pe orice tip de lagăr similar; alinierea acestor role de ghidare pentru o 
încărcare dată aproximativ egală cu jumătate din limita maximă trebuie să fie sub 0,3 mm, iar eroarea de excentricitate nu trebuie să depăşească 
0,2 mm.  
   12.1.2. Banda transportoare  
   12.1.2.1. Îmbinarea  
    Banda trebuie să fie constituită din una sau două părţi, fiecare având aceleaşi caracteristici; îmbinarea sau îmbinările trebuie să fie executate 
pe direcţii oblice şi unghiul ascuţit dintre linia de îmbinare şi marginea laterală a benzii nu trebuie să depăşească 45▫.  
   12.1.2.2. Lungimea benzii  
    Lungimea benzii derulate nu trebuie să depăşească cea mai mică dintre următoarele două valori:  
   a) distanţa parcursă de orice punct de pe bandă în timp de 1,5 minute la cea mai mică viteză nominală; sau  
   b) 100 m.  
   12.1.3. Influenţa produsului  
    Platforma de cântărire trebuie să fie plasată la o distanţă faţă de dispozitivul de alimentare egală cu de două până la de 5 ori distanţa parcursă 
de orice punct de pe bandă într-o secundă, la viteza maximă.  
   12.2. Traductor de deplasare  
    Măsurarea lungimii care corespunde deplasării benzii sau măsurarea vitezei trebuie să fie efectuată pe partea interioară a benzii.  
    Pentru aparatele care funcţionează prin integrare trebuie să fie posibilă cuplarea la traductorul de deplasare a unui dispozitiv care să permită 
contorizarea rotaţiilor sau fracţiunilor de rotaţie ale dispozitivului de sesizare a deplasării.  
   12.3. Indicatoare de sarcină instantanee şi de debit  
    Părţile scării indicatoarelor de sarcină instantanee şi de debit corespunzătoare valorilor care nu se situează între debitele minim şi maxim 
trebuie să fie diferenţiate de restul scării.  
    Aceste indicatoare pot fi înlocuite sau suplimentate cu un înregistrator, cu condiţia ca acesta să nu afecteze rezultatele.  
    Dacă indicatorul de sarcină instantanee este totodată şi indicator de debit, el trebuie să poarte inscripţia următoare:  
    "Debit valabil pentru o viteză a benzii de..... m/s".  
   12.4. Dispozitive de indicare şi tipărire a totalizării  
    Dispozitivele de indicare şi tipărire a totalizării care indică numai valori pozitive trebuie să înceapă să funcţioneze imediat ce debitul atinge o 
valoare egală cu 5% din debitul maxim.  
 


