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REZUMAT
Lucrarea conţine o analiză a modului de asigurare a trasabilităţii măsurărilor forţei în România, având ca referinţă etaloanele naţionale
şi internaţionale. Sunt prezentate activităţile Laboratorului forţe-durităţi din Timişoara în domeniul trasabilităţii măsurărilor forţei,
pentru asigurarea îndeplinirii  prevederilor standardelor internaţionale referitoare la managementul calităţii.  În  vederea facilitării
urmăririi trasabilităţii, este prezentată o ierarhizare a mijloacelor de măsurare a forţei, bazată pe cea mai bună capabilitate
de măsurare a laboratoarelor de etalonări şi incertitudinea de măsurare.

ABSTRACT
The paper contains an analysis of the means for the accomplishment of traceability in force measurements in Romania, referring to
national  and international  standards. The activities of the force and hardness laboratory of Timisoara,  in order to fulfil the
requirements of the international standards in the field of quality management are presented. In order to ease the following of
measurement traceability, a hierarchy of force measuring instruments is presented, based on the best measurement capability of
the calibration laboratories and associated measurement uncertainty.

1. INTRODUCERE

Libera circulaţie a produselor româneşti în spaţiul eco-
nomic  european  presupune  respectarea  unor  condiţii
stricte  de  calitate,  stabilite,  de  cele  mai  multe  ori,  prin
standarde  europene.  Măsurarea  cu  un  nivel  de  exactitate
adecvat  a  unor  mărimi  implicate  în  evaluarea  calităţii
devine,  astfel,  un  factor  esenţial  pentru  declararea
conformităţii  produselor  cu  normativele  aplicabile.
Măsurările în domeniul forţei, pornind de la un sistem de
etaloane  bine  structurat,  au  devenit,  în  acest  context,  o
problemă  importantă  pentru evaluarea  proprietăţilor
mecanice ale diferitelor produse, în scopul asigurării unei
calităţi  corespunzătoare.  În  contextul  necesităţii
recunoaşterii  naţionale  şi  internaţionale  a  rezultatelor  de
măsurare  a  forţei,  se  constată  o  cerere  crescândă  pentru
asigurarea şi demonstrarea trasabilităţii acestora la sistemul
internaţional  de  unităţi  (SI).  Trasabilitatea  rezultatelor
măsurărilor se asigură prin raportarea acestora la referinţe
stabilite,  la  etaloane  naţionale  şi  internaţionale,  prin
intermediul unui lanţ neîntrerupt de comparări având, toate,
incertitudini  determinate  [1].  Această  tendinţă  se  explică
prin implementarea explozivă a standardelor din seria ISO
9000 şi a standardului ISO 17025 în diferite organizaţii şi
laboratoare de încercări, în special cu profil industrial.

În scopul asigurării condiţiilor necesare pentru rapor-

tarea rezultatelor de măsurare la etaloane recunoscute pe
plan european şi internaţional, în România au fost emise
recent, acte normative în acest domeniu [2; 3], care regle-
mentează condiţiile de utilizare, perfecţionare, comparare
şi racordare a etaloanelor naţionale la sistemul internaţio-
nal  de  unităţi  (SI).România  are  structurat,  în  domeniul
forţei, un sistem de etaloane care porneşte de la etaloanele
naţionale şi cuprinde etaloane de referinţă şi de lucru ale
diferitelor laboratoare de metrologie.

2. PREZENTARE GENERALĂ

Laboratorul de metrologie forţe-durităţi din Timişoara,
aparţinând  Biroului  Român  de  Metrologie  Legală  este
deţinătorul etaloanelor naţionale de forţă ale României.

Pentru definirea posibilităţilor de reproducere a unităţii
de forţă  şi  de etalonare ale  Laboratorului  de  metrologie
forţe-durităţi  din  Timişoara  s-a  utilizat  termenul  de  cea
mai  bună  capabilitate  de  măsurare  (bmc),  aceasta  fiind
definită  ca cea mai mică  incertitudine de măsurare care
poate  fi  realizată  în  laboratorul  de metrologie,  când  se
efectuează etalonări mai mult sau mai puţin uzuale ale unui
etalon aproape ideal. Declararea celei mai bune capabilităţi
de măsurare a laboratorului de metrologie este bazată pe
metode descrise [4], fiind susţinută şi confirmată de dovezi



experimentale [5].
Structura etaloanelor naţionale de forţă, tipurile şi cea mai

bună capabilitate de măsurare (bmc) sunt redate în tabelul 1.
Etaloanele naţionale sunt trasabile la sistemul interna-

ţional de unităţi (SI) în condiţiile descrise de Aranjamentul
de recunoaştere mutuală a etaloanelor naţionale şi a certi-
ficatelor  de etalonare emise de institutele naţionale de
metrologie,  redactat  de  Comitetul  Internaţional  pentru
Greutăţi şi Măsuri în virtutea autorităţii conferite de statele
membre ale Convenţiei metrului (CIPM-MRA),  din care
România face parte.

Pentru asigurarea trasabilităţii  la SI,  etaloanele naţio-
nale de forţă sunt comparate periodic cu etaloane similare
recunoscute  pe  plan  internaţional.  Pentru  comparaţii  se
utilizează  etaloane  de  forţă  de  transfer  (traductoare  de
forţă), având cele mai ridicate performanţe tehnice şi me-
trologice existente pe plan mondial. Etaloanele de transfer
sunt considerate ca făcând parte din etalonul naţional de
forţă al României. Etaloanele de transfer ale Laboratorului
forţe-durităţi  din Timişoara,  cu care se asigură  trasabili-
tatea etaloanelor naţionale, sunt traductoare tensorezistive
de forţă având domeniul nominal de 5 kN, 10 kN, 20 kN,
50 kN şi  100 kN,  sensibilitatea de 2 mV/V şi  clasa de
exactitate  de  exactitate  0,01.  Pentru  indicarea  forţei  se
utilizează un amplificator tensometric cu domeniul nomi-
nal de 2,5 mV/V, clasa de exactitate 0,0005. Traductoarele
de forţă  sunt completate cu piese speciale  de aplicare a
forţei,  care  permit  reducerea  considerabilă  a  valorii
componentelor nedorite ale forţei aplicate.

Transmiterea  unităţilor  de  măsură  de  la  etaloanele
naţionale  de  forţă  la  etaloanele  inferioare  se  realizează
prin  intermediul  etaloanelor  de  referinţă.  Etaloanele  de
referinţă  utilizate  în  Laboratorul  forţe-durităţi  din
Timişoara sunt prezentate în tabelul 2.

Etaloanele de forţă  enumerate în tabelul 2 sunt utili-
zate, în majoritatea cazurilor, pentru asigurarea trasabilităţii
etaloanelor  de  lucru  ale  diverselor  laboratoare  de
metrologie.

Anual,  în  Laboratorul  forţe-durităţi  din  Timişoara
sunt etalonate peste  500 de etaloane de forţă aparţinând

diverşilor beneficiari din ţară şi din străinătate (Serbia şi
Muntenegru, Republica Moldova), majoritatea acestora
fiind laboratoare de metrologie care efectuează verificarea
maşinilor de încercat materiale.

3. TRASABILITATEA MĂSURĂRILOR
DE FORŢĂ

Etaloanele naţionale de forţă ale României sunt trasa-
bile atât la etaloanele naţionale de masă, timp şi lungime
(şi,  prin  acestea,  la  etaloanele  internaţionale  respective),
cât şi la etaloane de forţă recunoscute pe plan internaţio-
nal.  Astfel,  ultima comparare  a  etaloanelor  naţionale  de
forţă ale României a fost efectuată în luna aprilie 2003, cu
etaloanele  de  forţă  de  la  Physicalisch-Technische
Bundesanstalt  Braunschweig (PTB),  Germania.  Au  fost
utilizate etaloanele de transfer ale Labotratorului de forţe-
durităţi din Timişoara. Metoda utilizată pentru comparare
a fost cea descrisă în documentul EA-10/04 (EAL-G22):
1996 [6]. Pentru demonstrarea celei mai bune capabilităţi
de  măsurare  (bmc)  a  etaloanelor  naţionale  de  forţă  ale
României  au  fost  luate  în  considerare  atât  rezultatele
obţinute  la  etalonarea  greutăţilor  maşinilor  cu  încărcare
directă,  respectiv  asigurarea  trasabilităţii  la  etaloanele
naţionale  de  masă,  timp  şi  lungime,  cât  şi  rezultatele
obţinute  la  compararea  internaţională.  Relaţia  utilizată
pentru  evaluarea  bmc pentru  forţa  FFCM reprodusă  de
etalonul naţional de forţă este:

1 (1 )a
FCM loc Tras

m

F m g
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= ⋅ ⋅ − ⋅ − ∆⎜ ⎟ρ⎝ ⎠
(1)

în care: m este masa greutăţilor maşinii etalon naţional de
forţă;  gloc –  acceleraţia  gravitaţională  în  locul  unde  este
amplasată maşina de forţă; ρa – densitatea aerului la locul
amplasării maşinii etalon de forţă;  ρm – densitatea greută-
ţilor utilizate.

Tabelul 1. Etaloanele naţionale de forţă ale României

Tip etalon Forţa maximă
reprodusă Descriere bmc

Maşină de forţă cu încărcare directă 10 kN 9 trepte de 1 kN, 10 trepte de 0,1 kN, tracţiune/compresiune 2 × 10 -5

Maşină de forţă cu încărcare directă 50 kN 19 trepte de 2,5 kN, 5 trepte de 0,5 kN, tracţiune/
compresiune

1 × 10 -5

Maşină de forţă cu încărcare directă 100 kN 9 trepte de 10 kN, 10 trepte de 1 kN, tracţiune/compresiune 5 × 10 -5

Tabelul 2. Etaloanele de referinţă de la Laboratorul de forţe-durităţi din Timişoara

Tip etalon Forţa maximă
reprodusă Descriere bmc

Maşină de forţă cu comparare 1000 kN Tracţiune/compresiune
Traductoare de referinţă: 20 kN; 50 kN;
100 kN; 200 kN; 500 kN; 1 MN

5 × 10 –4

Maşină de forţă cu amplificare
hidraulică

1000 kN Tracţiune/compresiune
Factor de amplificare: k = 20

1 × 10 –4
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Maşină de forţă cu comparare 3000 kN Compresiune

Cu un traductor de referinţă 3 MN
1 × 10 –3

Factorul (1 – ∆Tras) reprezintă  corecţia valorilor forţei
reproduse  de  maşina  etalon  în  funcţie  de  rezultatul
comparaţiei  internaţionale,  etalonul  de  referinţă  fiind  o
maşină cu încărcare directă (FSM).
Astfel, s-a determinat:

Re(1 ) (1 ) (1 ) (1 )
(1 ) (1 )
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unde:  FCMF  este  valoarea  medie  a  forţelor  indicate  de
etalonul de transfer la etalonarea cu maşina de forţă FCM;

FSMF  – valoarea medie a forţelor indicate de etalonul de
transfer  la  etalonarea  cu  maşina-etalon  de  forţă  FSM;
∆DriftTra – deriva relativă a traductorului de forţă de transfer
(se  ia  în  calcul  intervalul  de  timp  dintre  momentul
etalonării cu FSM în laboratorul de referinţă şi momentul
etalonării cu FCM); ∆IncFSM – abaterea relativă de realizare a
forţei caracteristică  maşinii etalon de forţă  FSM; ∆HysFCM –
hysterezisul  relativ  al  FCM,  determinat  luând  în  consi-
derare şi hysterezisul etalonului de transfer, determinat cu
FSM; ∆RelDev – abaterea relativă a mediei valorilor de forţă
indicate de etalonul de transfer la etalonarea cu FCM, faţă
de FSM.

Plecând de la cea mai bună capabilitate de măsurare a
etaloanelor naţionale sau, după  caz,  a etaloanelor de re-
ferinţă, se pot determina succesiv incertitudinile extinse U
de etalonare, ale mijloacelor de măsurare a forţei, în întreg
sistemul de trasabilitate. În acest mod, se poate asocia fie

cărui nivel de măsurare un domeniu de incertitudine care
va fi luat în calcul la determinarea incertitudinii de măsu-
rare a forţei utilizând mijloacele de măsurare de lucru.

Schema de principiu a trasabilităţii măsurărilor de forţă
în România este redată în figura 1.

4. CONCLUZII

Asigurarea trasabilităţii măsurărilor efectuate în diverse
scopuri la Sistemul Internaţional de Măsuri (SI) este una din
condiţiile  importante  pentru  asigurarea  şi  certificarea
calităţii.  În  România,  trasabilitatea măsurărilor  forţei  este
asigurată pornind de la etaloanele naţionale şi/sau de refe-
rinţă. Etaloanele naţionale de forţă, deţinute de Laboratorul
de forţe-durităţi din Timişoara, aparţinând Biroului Român
de Metrologie  Legală,  sunt  constituite  din trei  maşini  cu
încărcare directă de 10 kN , 50 kN şi 100 kN, având cea
mai bună  capabilitate de măsurare  de 2 × 10–5  ,1 × 10–5

respectiv  5  ×  10–5.  În  afara  etaloanelor  naţionale,  la
Timişoara  se  află  următoarele  etaloane  de  referinţă:  o
maşină cu amplificare hidraulică de 1 MN şi două maşini cu
comparare (1 MN şi 3 MN). Acestea asigură, în funcţie de
tip  şi  incertitudinea  reproducerii  forţei,  trasabilitatea
etaloanelor  şi  măsurărilor  forţei  până  la  3  MN
(compresiune) şi  până  la 1 MN (tracţiune).  Trasabilitatea
internaţională  este  asigurată  prin  compararea  maşinilor
etalon naţional de forţă cu etaloanele recunoscute ale altor
ţări, prin intermediul etaloanelor de transfer. În acest mod
este asigurată în România o bază solidă pentru efectuarea
unor măsurări  corecte  a  forţei,  existând premisele  pentru
recunoaşterea internaţională a rezultatelor acestor măsurări.

                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                Etaloane internaţionale

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      Laboratorul forţe-durităţi Timişoara

1 × 10–5 < U < 5 × 10–5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      Laboratorul forţe-durităţi Timişoara
            Alte laboratoare de etalonări

1 × 10–4 < U < 1 × 10–3

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                Laboratoare de etalonări

1 × 10–4 < U < 4,5 × 10–3

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Diverşi deţinători
5 × 10–3 < U < 5 × 10–2

Fig. 1. Schema de principiu a trasabilităţii măsurărilor de forţă în România.
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