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Hyrje 

 
Instrumentat Jo-Automatikë të peshimit (NAWI) dhe në përgjithësi peshoret, e përdorura n♪7 
laboratore, sikurse edhe në proçeset e prodhimit per matjen e  masës së materialeve, kërkohet te  
kalibrohen dhe te rikalibrohen në intervale kohe të përcaktuara. Është shumë e rëndësishme te 
kryesh kontrolle të ndërmjetme ndërmjet rikalibrimeve të njëpasnjëshme per të testuar 
performancën metrologjike të një peshoreje, duke konsideruar se nuk ka garanci që kalibrimi 
pasardhës (tjetër) do te sigurojë rezultate të kënaqshme. Për këtë arsye, kontrollet e ndërmjetme 
të performancës metrologjike do të reduktojnë rreziqet e rezultateve të pasakta dhe impaktin e 
tyre. 
 
Kjo guide përshkruan një metodologji me një metodë praktike se si të kontrollosh saktësinë e një 
peshoreje NAWI bazuar në kriteret e pranimit sasior. Vihet re se kjo guide bazohet në MSL Guide 
12 të  Laboratorit të etalonëve të Matjes të Zelandës së Re “Sigurimi I Cilësisë së rezultateve të 
Peshimit” 
 
Shënim: Kjo guide zbatohet kryesisht në instrumentat e peshimit, që përdoren në ambjentin e duhur 

në kushte të kontrolluara, p.sh. vendosur në një tavolinë pune solide, në një ambjent të pastër, në 
temperature të qëndrueshme. Për këtë arsye, aplikimi i kësaj guide për peshoret e përdorura në një 
proces prodhimi do të kerkonte kritere pranimi shumë strikte per saktësinë.  
Megjithatë, zbatimi i guidës është i mundur edhe për peshoret në ambjent industrial duke 
rregulluar (përshtatur) kriteret e pranimit respektivisht. 

 
1 Historiku 
 
1.1 Kalibrimi i Peshores 

 
Kërkesa e parë për sigurimin e cilësisë së rezultateve të peshimit është kalibrimi i rregullt i 
peshores, e cila, normalisht preferohet të kryhet nga një laborator kalibrimi i akredituar në 
përputhje me kërkesat e standartit ISO 17025. Laboratori kalibrues përpara kalibrimit duhet të 
kontrollojë balancën dhe ta vendosë (rregullojë) atë në përputhje me prodhuesit. Gjatë kalibrimit 
të peshores, parametrat e matur perfshijnë, gabimet e përsëritshmërisë afër kapacitetit të plotë, 
linearitetit dhe eksentricitetit. 
 
Çertifikata e kalibrimit te peshoreve siguron rezultatet për përsërithsmërinë, gabimin maksimal te 
joqëndërsisë, gabimet e linearitetit (ose korrektimet e leximeve te peshores), pasigurinë e gabimit 
të linearitetit, dhe saktësinë më të mire (ose kufirin e performances) së peshores. Saktësia më e 
mire dhe korrigjimet e linearitetit zakonisht paraqiten ne çertifikatën e kalibrimit në funksion të 
ngarkesës.  
 



 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shënim: Preferohet një laborator kalibrimi i akredituar, duke siguruar gjurmueshmerinë e matjeve  
në Sistemin Ndërkombëtar të Njësive SI dhe metodën e duhur të kalibrimit, dokumentuar dhe 
miratuar nga Trupa Akredituese.  
 
Shembull: Rezulatet kryesore të një Çertifikate kalibrimi 
Shih “Guidë për Metrologjinë; Çertifikatat e kalibrimit: Analiza, Interpretimi dhe Përdorimi. Pika 
3.3.2  “Shprehja formale e rezultateve” 

 
 
1.2 Tipet e kontrolleve në shërbim 

 
Kontrollet në shërbim ndërmjet kalibrimeve të peshores përfshijnë dy kontrolle, konkretisht 
 

1. Një kontroll përsëritshmërie çdo gjashtë muaj me ngarkese sa ose afer ngarkesës së plotë 
ose asaj më të përdorur, dhe 

2.Një kontroll saktësie çdo muaj me ngarkese sa ose afer ngarkesës së plotë (ose në disa 
ngarkesa brenda diapazonit të perdorimit, nëse balanca përdoret me saktësinë më të 
mirë). 

Vlerat referencë për këto kontrolle zakonisht përcaktohen (rikonfirmohen) menjeherë mbas 
kalibrimit të peshores. Dy kontrollet e përsëritshmërisë dhe saktësisë realizohen duke përdorur 
gramarë etalon të klases së duhur te saktesisë. Kjo është e nevojshme për të garantuar që çdo 
ndryshim në përsëritshmëri dhe saktësi që konstatohet gjatë kontrolleve në shërbim, është për 
shkak të peshores dhe jo të gramarëve të kontrollit. Në disa raste mund të jenë të nevojshme 
kontrolle të tjera në shërbim. Për shembull, Ju mund të keni nevojë të kontrolloni gabimin e 
pozicionit të pjatës së peshimit gjatë peshimit të mostrave që janë vështirë për t,u qendërzuar në 
pjatën e peshores. 
 
 Zgjedhja dhe Trajtimi i Gramarëve të Kontrollit  
 
Gramarët e kontrollit duhet të jenë të duhurit dhe të përshtatshëm për qëllimin e përdorimit.  Për 
këtë arsye, ato duhet të përmbushin specifikimet për gramaret etalon, R111 të OIML, ku  
përcaktohen karakteristikat që duhet të kenë gramarët e seicilës prej nëntë klasave te ndryshme të 
saktësisë. Këto karakteristika përfshijnë: densitetin, formën, konstruksionin, magnetizmin, 
materialin dhe ashpërsinë sipërfaqësore (surface finish). Gramarë etalon te vlefshëm janë ato që 
përmbushin kërkesat e  Rekomandimit R 111-1 të OIML. 
 
Çdo grammar kontrolli duhet te kalibrohet  periodikisht nga një laborator kalibrimi i akredituar me 
pasiguri jo më të madhe se 1/3 e pasiguricë së kërkuar të peshores. Gjithashtu, vlera e masës së 
çdo gramari kontrolli duhet të ndryshojë më pak se kjo madhësi ndërmjet kalibrimeve të 
njëpasnjëshme. Një grafik kontrolli përdoret për të treguar ndonjë trend të vlerës së masës dhe për 
të përcaktuar intervalin e rikalibrimit (kryesisht tre deri në pesë vjet). 
 



 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shënim: Një kriter praktik për të zgjedhur etalonin e duhur të kontrollit në përputhje me R111 të 
OIML, është vlera e pasigurisë që i korrespondon klasës perkatëse te saktësisë sipas OIML më e 
vogël se 1/3 e pasigurisë së kërkuar të peshores. Kjo pasiguri e peshores mund të përcaktohet për 
një vlerë të caktuar të masës nga ekuacioni i pasigurisë i cituar në Çertifikatën e Kalibrimit. 
 
 
Shembull: Përzgjedhja e gramarëve bazuar në këtë kriter 
Shih “Guidë për Metrologjinë, Çertifikatat e kalibrimit: Analiza, Interpretimi dhe Përdorimi” Pika 3.3 
Kalibrimi i një instrumenti peshimi joautomatik. Për kalibrimin e peshores së klasës se parë 
(Max=220g; d=0.1mg), Klasa e gramarëve te përzgjedhur në përputhje me R 111-1 të OIML është 
E2 për 3 testet sipas pikës 3.3.1 të guides. 

 
 
Gjatë trajtimit të gramarëve të kontrollit, ato duhet të trajtohen me kujdes me qëllim që të ruhet 
vlera stabël e masës. Për këtë arsye: 

      Gramarët duhet të pastrohen dhe mirëmbahen në kushte të qëndrueshme dhe të mos 
ekspozohen ndaj temperaturave ekstreme (lagështira nga kondensimi i gramarëve ië ftohte 
që sillen në një ambjent të ngrohtëm, që mund te oksidojë mbushjen rregulluese te 
plumbit).  

      Duhet të mbahen larg magnetëve të forte. 

      Gjatë përdorimit, gramarët duhet të ngrihen dhe të vendosen për të mos u rrëshqitur. 
 

2 Kontrolli i Përsëritshmërisë 
 
2.1 Procedura 
 
Përsëritshmëria është një matje e saktësisë, p.sh Variacioneve të rastit në një lexim të peshores. 

Pasiguria Standarte për shkak të përsëritshmërisëbility uR  llogaritet si devijim standart i leximeve 
të peshores për n ngarkime të njëpasnjëshme me të njåjtën peshë (gramar).  
 

Shënim: Funksioni i Excel-it STDEV mund të përdoret për llogaritjen e  uR.  

  
Praktikisht, për të përcaktuar përsëritshmërinë, normalisht kryhen 10 matje të njëpasnjëshme, 
p.sh. n=10, ngarkohen (vendosen) dhe hiqen gramarët etalon, merren leximet përkatëse, hidhen 
në një excel sheet 10 leximet duke përdorur funksionin STDEV. Operatori I peshores rregjistron çdo 
lexim duke ndjekur proceduren normale të peshimit.  
Për shembull nëse operatori taron peshoren përpara çdo ngarkimi, atëhere duhet taruar peshorja 
përpara çdo ngarkimi gjatë testit të përsëritshmërisë.   
 
Shembull llogaritje në  excel  për n=10 matje 
Testi i Përsëritshmërisë në peshoren (Max=210g, d=0.1mg) e klasës së I-rë ; Gramari i përdorur 
200g klasa E2). Për leximet 0.00000g; -00001g; 0.0000g; -0.0001g; -0.0001g; -0.0001g 0.0000g;  



 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-0.0001g; 0.0000g; -0.0001g; Devijimi standart  STDEV = 0.0000516g 

 
2.2 Kriteri i Pranimit 
 

Një vlerë reference për përsëritshmërinë uR(ref) llogaritet menjëherë mbas kalibrimit të peshores.  

Si uR(ref), përdoret vlera më e madhe e përsëritshmërisë e llogaritur dhe 0.41a (pasiguria 

standarte për shkak të rezolucionit a). Çdo vlerë e re e llogaritur e përsëritshmërisë nga kontrollet e 

njëpasnjëshme në shërbim uR(new) krahasohet me uR(ref).  

 
Për këtë arsye, duke supozuar se çdo vlerë e përsëritshmërisë përcaktohet nga 10 lexime (matje) 
dhe testi F bazohet në propabilitet 5%, kriteri I pranimit do të jetë  
 

UR(new) ≤ 1.8 uR(ref) 

 
Vlera e kontrollit të përsëritshmërisë në shërbim nuk duhet të jetë më e madhe se 1.8 e vlerës 

referencë. Nëse ky kriter plotësohet, është e sigurtë se vlera e uR(new) nuk paraqet ndonjë 

ndryshim në performancën e peshores. Nëse kriteri i mësipërm nuk plotësohet, do të ketë dëmtim 
të performancës së peshores. 
Në këtë rast, ri-vlerësoni përsëritshmërinë sepse ka nje propabilitet 5% qe kriteri të mos plotësohet 
kur balanca funksionon normalisht. (dhe anasjelltas). Nëse vlera e re e përsëritshmërisë nuk 
plotëson gjithashtu kriterin, atëhere ka shumë mundësi të ketë një problem.  

Një faktor ambjental (i tillë si: ndryshim temperature, vibracione, ose rryma ajri) mund të kenë 
dëmtuar përsëritshmërinë. Ose peshorja ka nevojë për shërbim.  
 

3 Kontrolli i saktësisë  
 
3.1 Procedura 
 
Kontrolli i Saktësisë mund të kryhet duke ndjekur procedurën normale të peshores. Për shembull, 
nqs normalisht rregulllohet faktori inivelimit përpara përdorimit të peshores, kjo duhet të bëhet 
përpara kontrollit te saktësisë. Gjithashtu duhet patur parasysh se nëse peshorja ka një saktësi 
rreth 0.001% ose më të mirë, duhet kontrolluar faktori i nivelimit (dhe duhet rregulluar nese është 
e nevojshme) përpara çdo peshimi, ose grup peshimi. 
 
Kontrolli I Saktësisë normalisht konsiston ne rregjistrimin e një leximi të vetëm Q me një gramar 
kontrolli të kalibruar, duke përdorur procedurën normale te peshimit.  
 
3.2 Kriteri i Pranimit  
 

Një vlerë reference Qref për k ontrollin e saktësisë përcaktohet direct pas kalibrimit të peshores 

duke marre mesataren e q leximeve. Çdo vlerë e kontrollit te saktësisë në shërbimet e 



 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

njepasnjëshme Q (një lexim i vetëm) krahasohet me Qref. Kriteri I pranimit për q = 10 dhe testi t 

bazohet ne propabilitet 5% siç pason: 
 

| Q - Qref | ≤ 2.4 uR(ref) 
 
Për këtë arsye, në përputhje me kriterin e pranimit të mësipërm, vlera e kontrollit të saktësisë në 
shërbim mund të ndryshojë nga vlera referencë jo më shumë  se 2.4 herë të vlerës reference të 
pëërsëritshmërisë të asaj ngarkese. 
  
Nëse ky kriter nuk plotësohet, duket se diçka nuk shkon. Nëse një kontroll i përsëritur nuk plotëson 
kriteret, atëhere duhet kërkuar problemi: konfirmoni nëse balanca është vendosur siç duhet, është 
përdorur gramari i duhur i kontrollit, kontrolli i saktësisë është kryer duke ndjekur procedurën e 
saktë, nëse kushtet e mjedisit nuk kanë ndryshuar dhe se përsëritshmëria e peshores është akoma 
e pranueshme. Nga kjo pikpamje mund të jetë e nevojshme një servis i peshores. 
 

4 Rregullimi i Kriterit të Pranimit   
 
Një kriter më pak strict mund të përdoret kur peshorja nuk përdoret në saktësiinë e saj më të mirë  
Në këtë rast, një opsion tjetër duhet të vendoset kriter pranimi në përputhje me saktësinë e  
kërkuar.   
 
Si shembull, supozojmë se plotësohen një dipazon I ngushtë kërkesash, të cilat identifikojnë  një 
pasiguri të zgjeruar prej 0.1 %. Kjo i korrespondon një pasigurie të zgjeruar 0.01 g për mostra të 
peshuara 10 g.  
 
Peshorja realizon matje me saktësinë më mirë prej 0.0002g për ngarkesën 10g.  Qëllimi i kontrollit 
të saktësisë në këtë rast është të sigurohet që peshorja është akoma e aftë të plotësojë kërkesat 
strikte (e dhëna). Në këtë rast mund të lejohet një faktor sigurie 3 (tre) dhe përdotimi i kriterit të 
pranimit si vijon për një kontroll të saktësisë në ngarkesën 10 g. 
 

| Q - Qref | ≤ 0.003 g 
 
Është e nevojshme që kontrolli i përsëritshmërisë të kryhet pikërisht përpara kontrollit të saktësisë.  
Për sa kohë që kontrolli i përsëritshmërisë është të identifikojë ndonjë devijim në performancën e 
peshores, kontrolli i përsëritshmërisë duhet të ndjekë kriterin e mëparshëm të përsëritshmërisë 
por ndoshta me një test F bazuar në  probabilitetin 0.1 %.  
 
Këto kontrolle (teste) përdoren për të konfirmuar se peshorja po operon me saktësinë e kërkuar 
dhe për të identifikuar ndonjë degradim të performances së peshores që mund të kërkojë një 
veprim garancie (të tilla si servis apo rikalibrim). Historiku i kontrolleve në shërbim gjithashtu mund 
të përdoret për të përcaktuar  intervalin e ri-kalibrimit (rekomandohet maksimum deri në tre vjet)  
 


