
Priloga I 
 

MEROSLOVNE IN TEHNIČNE ZAHTEVE 
 
1. Nazivne vrednosti uteži 
 
 Nazivna vrednost uteži mora biti enaka 1 x 10n kg oziroma 2 x 10n kg oziroma 5 x 10n 

kg; v teh izrazih je n pozitivno ali negativno celo število ali nič. 
 
2. Konvencionalna masa 
 
2.1 Konvencionalna masa uteži pri 20 °C je masa referenčne uteži z gostoto 8000 kg/m3, 

uravnovešena v zraku z gostoto 1,2 kg/m3. 
 
2.2 Največji dopustni pogreški iz 3. točke te priloge se nanašajo na konvencionalno 

maso. 
 
3. Največji dopustni pogreški za EEC-prvo overitev. 
 
3.1 Največji dopustni, pozitivni ali negativni, pogrešek za posamezno utež je podan v 

miligramih v spodnji preglednici: 
 

Nazivne 
vrednosti 

Razred E1 Razred E2 Razred F1 Razred F2 Razred M1 

50 kg 25 75 250 750 2500 
20 kg 10 30 100 300 1000 
10 kg 5 15 50 150 500 
5 kg 2,5 7,5 25 75 250 
2 kg 1,0 3,0 10 30 100 
1 kg 0,50 1,5 5 15 50 

500 g 0,25 0,75 2,5 7,5 25 
200 g 0,10 0,30 1,0 3,0 10 
100 g 0,05 0,15 0,5 1,5 5 
50 g 0,030 0,10 0,30 1,0 3,0 
20 g 0,025 0,080 0,25 0,8 2,5 
10 g 0,020 0,060 0,20 0,6 2,0 
5 g 0,015 0,050 0,15 0,5 1,5 
2 g 0,012 0,040 0,12 0,4 1,2 
1 g 0,010 0,030 0,10 0,3 1,0 

500 mg 0,008 0,025 0,08 0,25 0,8 
200 mg 0,006 0,020 0,06 0,20 0,6 
100 mg 0,005 0,015 0,05 0,15 0,5 
50 mg 0,004 0,012 0,04 0,12 0,4 
20 mg 0,003 0,010 0,03 0,10 0,3 
10 mg 0,002 0,008 0,025 0,08 0,25 
5 mg 0,002 0,006 0,020 0,06 0,20 
2 mg 0,002 0,006 0,020 0,06 0,20 
1 mg 0,002 0,006 0,020 0,06 0,20 

 
4. Splošna oblika uteži 
 
 Enogramska utež ima lahko obliko večkratnikov enega grama ali obliko 

manjkratnikov. 
 
4.1 Enogramske in večgramske uteži 



 
4.1.1 Uteži razreda M1 morajo imeti obliko uteži srednjega razreda točnosti. 
 
4.1.2 Uteži drugih razredov točnosti imajo lahko zunanje mere uteži srednjega razreda 

točnosti. Uteži od 10 kg do 1 grama so lahko tudi cilindrične ali v obliki rahlo 
odsekanega stožca, na katerega je vgrajen ročaj za prijemanje. 

 
4.1.2.1 Višina telesa mora biti v grobem enaka srednjemu premeru; dovoljena razlika med 

srednjim premerom in višino je med 3/4 in 5/4 tega premera. 
 
4.1.2.2 Višina ročaja za prijemanje je pri vseh utežeh med srednjim premerom in srednjim 

polmerom telesa. 
 
4.1.3 Uteži razredov E1, E2 in F1 ne potrebujejo ročaja; izdelane so lahko iz enojnega, 

cilindričnega telesa. 
 
4.1.4 Uteži razredov E1 in E2 morajo biti ulite iz enega kosa; druge uteži imajo lahko 

odprtino za naravnavanje mase, ki se zapira z ročajem za prijemanje ali kakšno drugo 
ustrezno napravo. Prostornina odprtine za naravnavanje ne sme presegati 1/5 
skupne prostornine uteži. 

 
4.2 Enogramske uteži in uteži za manjkratnike grama 
 
 Enogramske uteži in uteži za manjkratnike grama imajo obliko večkotnih ploščic ali 

žic, ki so ustrezno oblikovane, da se z njimi enostavno ravna. 
 
 Z obliko uteži je nakazana njihova nazivna vrednost. 
 
 Večkotne ploščice, njihova oblika in vrednosti: 
 

trikotnik za 1 - 10 - 100 - 1000 mg 
štirikotnik za 2 - 20 - 200 mg 
petkotnik za 5 - 50 - 500 mg 

 
 Odseki večkotne žice in njihove vrednosti: 
 

1 odsek za 1 - 10 - 100 - 1000 mg 
2 odseka za 2 - 20 - 200 mg 
5 odsekov za 5 - 50 - 500 mg 

 
 Če so dve ali tri uteži v garnituri identične, se morajo, kadar so v obliki ploščice, 

razlikovati po eni ali dveh zvezdicah oziroma pikah ter po eni oziroma več kljukicah, 
kadar so v obliki žice. 

 
4.3 20- in 50-kilogramske uteži, ki ne spadajo v razred M1, imajo lahko obliko, ki ustreza 

načinu rokovanja z njimi. 
 
5. Sestava uteži 
 
5.1 Uteži so izdelane iz kovine ali kovinske zlitine. Kovina ali zlitina mora biti tako 

kakovostna, da se utež pod normalnimi pogoji uporabe zanemarljivo poškoduje glede 
na največje dopustne pogreške v njenem razredu točnosti. 

 



5.1.1 Gostota uteži mora biti taka, da 10-odstotno odstopanje gostote zraka glede na 
specificirano (1,2 kg/m3) ne povzroči pogreška, večjega od 1/4 največjega 
dopustnega pogreška. 

 
5.1.2 Kovina ali zlitina uteži razredov E1, E2 in F1 mora biti praktično nemagnetna. 
 
5.2 Odpornost kovine ali zlitine 5- do 50-kilogramskih uteži razreda M1 paralelepipedne 

oblike proti koroziji in kosmičenju mora biti najmanj enakovredna odpornosti sive 
litine. 

 
5.3 Uteži cilindrične oblike razreda M1, ki imajo nazivne vrednosti manjše ali enake 10 kg, 

morajo biti iz medi ali iz materiala, ki ji je po kakovosti najmanj enakovreden. 
 
5.4 Lastnosti, naštete v točkah 5.2 in 5.3 te priloge, se lahko dosežejo z ustrezno 

površinsko obdelavo. 
 
6. Stanje površine 
 
6.1 Površina uteži, vključno s spodnjo površino in robovi, mora biti popolnoma gladka. 

Površina uteži razredov E1, E2, F1 in F2 pri pregledu s prostim očesom ne sme kazati 
poroznosti in mora biti skrbno spolirana. 

 
 Površina cilindričnih uteži razreda M1 od 10 kg do 1 kg mora biti spolirana in pri 

pregledu s prostim očesom ne sme kazati poroznosti. Površinsko stanje 
paralelepipednih uteži razreda M1 za 50, 20, 10 in 5 kg mora biti primerljivo s tistimi iz 
sive litine, skrbno ulitimi v formi iz finega peska. 

 
6.2 Površina uteži razredov E1, E2, F1 in F2 1 grama in večkratnikov grama se lahko 

zaščiti s kovinsko prevleko. 
 
6.3 Površina uteži razreda M1 1 grama in večkratnikov grama je lahko zaščitena z 

ustrezno prevleko. 
 
7. Material za naravnavanje 
 
 Uteži razredov točnosti F1 in F2, ki imajo odprtino za naravnavanje, se naravnajo 

bodisi z istim materialom, iz katerega so izdelane, ali s čistim kositrom ali 
molibdenom. 

 
 Uteži razreda M1 se lahko naravnavajo s svincem. 
 
8. Pakiranje 
 
8.1 Posamezne uteži in nizi uteži razredov E1, E2, F1 in F2 so v zabojih. 
 
8.2 Za razred M1 
 
 - so posamezne uteži in nizi uteži do vrednosti 500 gramov v zabojih, 
 
 - so lahko uteži z nazivno vrednostjo, večjo od 500 gramov, v zabojih, na podstavku 

ali posamično brez zaščite. 
 
8.3 Zaboji morajo biti na pokrovu označeni, kateri razred uteži vsebujejo: E1; E2; F1; F2; 

M1. 


