
На основу члана 6 став 1 тачка 1 и члана 18 став 1. Закона о метрологији у Републици 
Српској (''Службени гласник РС'', бр. 13/02), а у вези са чланом 108 став 1 Закона о 
административној служби у управи Републике Српске (''Службени гласник РС'', бр. 16/02) 
директор Републичког завода за стандардизацију и метрологију доноси 

 
МЕТРОЛОШКО УПУТСТВО 

ЗА ПРЕГЛЕД И ЖИГОСАЊЕ  (ВЕРИФИКАЦИЈУ) ВЛАГОМЈЕРА 
КОЈИ РАДЕ НА ПРИНЦИПУ МЈЕРЕЊА ГУБИТКА МАСЕ ПРИ 

СУШЕЊУ 
 

 
1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 
1.1. Овим метролошким упутством прописује се начин прегледа и жигосања 

(верификације) влагомjера који испуњавају услове прописане важећим Правилником 
о метролошким условима за влагомере који раде на принципу мерења губитка масе при 
сушењу (у даљем тексту: правилник), којима се одређује садржај воде у чврстим 
супстанцама мjерењем смањења масе узорка при сушењу услед  загревања.  

1.2. Ovo метролошко упутство означава се  скраћено ознаком   МUP.070.006. 
 

2.  ОПРЕМА ЗА ПРЕГЛЕД 
 
2.1. За преглед влагомјера употребљава се следећа опрема: 

1.     Аналитичка вага, класе тачности ( I ), 
2. Млин за узорке, 
3. Сушница, 
4. Ексикатор, 
5. Посуде за припрему узорака, 
6. Посудице за мјерење и сушење узорака, 
7. Боце за припрему и чување узорака, 
8. Лабораторијски термомертар и хигрометар, 
9. Уобичајени лабораторијски прибор (градуисане пипете, чаше, левци, мензуре, металне 

хватаљке, кашичице и др.), 
10. Опрема за преглед, вага класе тачности ( I ). 

 
2.1.1 Млин за мљевење узорака треба да омогућава брзо и 

уједначено   мљевење   без   загревања   и   уз   минималан   контакт   узорка   са 
окружујућим ваздухом, да би се избјегла промјена садржаја влаге. Такође, млин треба 
да има могућност подешавања жељене гранулације и да се лако чисти. 

 
2.1.2.Сушница са електричним загријавањем и добром природном вентилацијом, 

са термостатом, у нормалном радном режиму треба да постигне и да одржава 
температуру у унутрашњости од 130°С до 133°С, као и да задовољава следеће 
услове:   
- топлотни капацитет сушнице треба да буде такав да сушница, претходно 
загријана  на  130°С,  после  уношења  максималног  броја  узорака  који  се  у 
њој могу сушити, постигне исту температуру за најмање пола сата; 
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- ефикасност вентилације мора да буде таква да се резултати добијени 
методом сушења, при максималном броју узорака у сушници и они 
добијени после њиховог додатног сушења у трајању од једног сата, не 
разликују за више од 15% влаге. 

 
2.1.3. Ексикатор мора да се напуни неком ефикасном хигроскопном супстанцом 

(фосфорпентоксидом, силика-гелом и сл.) која мора редовно да се мијења. 
 
2.1.4. Посуде за припрему узорка треба да буду од стакла или метала са равним 

дном довољне  величине да  узорак може да се распореди у што тањем и 
равномернијем слоју. 

 
2.1.5. Посудице за мјерење и сушење узорака могу да буду од некородирајућег 

метала или од стакла, са равним дном и поклопцем који добро заптива. 
Димензије посудица су такве да омогућују равномерну расподелу узорка од 
највише 0,3 g/cm3. 

 
2.1.6. Боце за припрему и чување узорака могу да буду од стакла или пластичне 

масе и морају да имају поклопце  који се херметички затварају. Запремина боце 
треба да буде најмање 2 литра. 

 
2.1.7. Лабораторијски термометар треба да има мјерни опсег од 0°С до + 50°С са 

најмањим подељком скале од 0,2°С. 
 
2.1.8.Хигрометар треба да има мерни опсег од 0% до 100% и тачност од најмање ± 3%. 
 

3.  УСЛОВИ МЈЕРЕЊА 
 
3.1. Све операције код прегледа узорака и при самом прегледу влагомера 

морају да се изводе у лабораторији под следећим условима: 
- температура:  између   18°С и 25°С, 
- релативна влажност:          између   40% и 65%. 
 

3. 2. Сва одређивања масе морају да се обављају са тачношћу од ±0,1 mg. 
 

4.  НАЧИН ПРЕГЛЕДА 
 

4.1. Преглед влагомјера обухвата: 

1. спољашњи преглед, 
2. провјеру тачности ваге, 
3. одређивање апсолутне и релативне грешке влагомјера, 
4. проверу тачности термометра (за влагомјере који имају посебан или  уграђен  

термометар). 
 

4.1.1. Спољашњим, визуелним прегледом проверава се да ли влагомјер одговара опису и 
фотографији из рјешења о одобрењу типа, утврђује се да ли постоје евентуална 
оштећења конструкције која имају утицаја на мјерење или недостатак података и 
натписа прописаних правилником.   

2 



 
4.1.2. Провјера тачности ваге врши се према важећем (актуелном) Метролошком 

упутству за преглед вага са неаутоматским функционисањем, класа тачности ( I ) и  
( II ).  

 
4.1.3. Одређивање апсолутне и релативне грешке влагомјера врши се помоћу 

узорака житарица с обзиром да за њих постоји тачно дефинисан метод сушења, 
при чему треба да се следе детаљна упутства дата у важећем Метролошком 
упутству за преглед влагомера за зрна житарица и семенке уљарица, а  који се 
односи и на припрему узорака. 

 
4.1.4. Провјера тачности термометра врши се сагласно важећем (актуелном) 

Метролошком упутству за преглед стаклених термометара пуњених течношћу, за 
специјалне намене. 

 
4.1.5. Највећа дозвољена грешка влагомера при првој и периодичној 

верификацији  износи ± 0,3%. 
 
4.1.6. Приликом прегледа влагомјера води се записник о прегледу мјерила који треба да 

садржи  и следеће податке: 
1) тип влагомјера, 
2) фабрички број и годину производње, 
3) радну температуру, 
4) резултате мјерења садржаја влаге методом сушења, 
5) резултате мјерења садржаја влаге влагомјером, 
6) грешке мјерења израчунате за сваку пробу односно узорак, 
7) евентуалне примједбе и запажања о току прегледа влагомјера, 
8) закључак (влагомер задовољава или не задовољава услове прописане 

Правилником), 
9) датум, 
10) име и потпис одговорног лица и  стручног лица које је обавило преглед. 

 
5. ЖИГОСАЊЕ 

 
5.1. Влагомјер који је прегледан према одредбама овог упутства и који испуњава 

метролошке услове прописане правилником, жигоше се постављањем годишњег жига 
у облику налепнице на место наведено у решењу о одобрењу типа за дати влагомер. 

5.2. На захтјев странке може да се изда и увјерење о верификацији мјерила. 
 

6. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 
 

6.1. Ово упутство ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном 
гласнику РС'' Рјешења о доношењу Метролошког упутства за преглед и жигосање  
(верификацију) влагомјера који раде на принципу мјерења губитка масе при сушењу. 
 
 
 
Бр. 00/393-124/05                                                                   Директор 
Бањалука, 4. 4. 2005 године             Републичког завода за стандардизацију и   метрологију 
                                                                      мр.  Петар Милашиновић, дипл. инж. 
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