
Priloga 2 – AVTOMATSKE GRAVIMETRIČNE POLNILNE TEHTNICE 

  

1. Razredi točnosti 

1.1 Tipu tehtnice je treba določiti referenčni razred točnosti Ref(x), ki ustreza najboljši 
možni točnosti za tehtnice tega tipa. Posameznim tehtnicam se določi en ali več obratovalnih 
razredov točnosti X(x) glede na proizvode, ki se z njimi tehtajo po vgradnji. Faktor določitve 
razreda (x) mora biti v obliki 1 x 10k, 2 x 10k ali 5 x 10k, kjer je k celo število ali nič. 

Referenčni razred točnosti Ref(x) in obratovalni razred (oziroma razredi) točnosti X(x) 
določi proizvajalec. 

  

1.2 Referenčni razred točnosti 

Referenčni razred točnosti Ref(x) velja za statično tehtanje, za katero je NDP, določen 
v točki 2.2 te priloge, pomnožen s faktorjem določitve razreda (x). 

  

1.3 Obratovalni razred točnosti 

Pri obratovalnem razredu točnosti X(x) je X režim, ki povezuje točnost z maso 
bremena, (x) pa množitelj za meje pogreška, ki so za razred X(1) določene v točki 2.2 te 
priloge. 

  

2. NDP 

2.1 NDP statičnega tehtanja 

Za statična bremena je pri naznačenih obratovalnih pogojih NDP za referenčni razred 
točnosti Ref(x) 0,25 največjega dopustnega odmika posamezne polnitve od povprečja, 
določenega v točki 2.2 te priloge. 

  

2.2 Odmik od povprečne polnitve 

  

Vrednost mase polnitev Največji dopustni odmik od povprečja za razred 
X(1)posamezne polnitve M (g) 

 Prva overitev Nadzor merila v uporabi 

M < 50 6,3% 9% 
50 < M≤ 100 3,15 g 4,5 g 
100 < M≤ 200 3,15% 4,5% 
200 < M≤ 300 6,3 g 9 g 
300 < M≤ 500 2,1% 3% 
500 < M≤ 1 000 10,5 g 15 g 
1 000 < M≤ 10 000 1,05% 1,5% 
10 000 < M≤ 15 000 105 g 150 g 
15 000 < M 0,7% 1% 

  

Največji odmik posamezne polnitve od povprečne se lahko v primeru pozitivnega 
pogreška naravna tako, da upošteva učinek velikosti delcev materiala. 

  

2.3 NDP glede na prednastavljeno vrednost (pogrešek nastavljanja) 

Za tehtnice, pri katerih je mogoče maso polnitve prednastaviti, največja razlika med 
prednastavljeno vrednostjo in povprečno maso polnitve ne sme preseči 0,25 največjega 
dopustnega odmika posamezne polnitve od povprečja, določenega v točki 2.2 te priloge. 

  

3. Vpliv elektromagnetnih motenj 



Kritična vrednost spremembe je enaka spremembi kazanja mase statičnega bremena, 
ki je enaka NDP, določenemu v točki 2.1 te priloge in izračunanemu za naznačeno 
najmanjšo polnitev, ali spremembi, ki bi imela pri tehtnicah, pri katerih polnitev sestavlja več 
bremen, enakovreden učinek na polnitev. 


